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Helmonder 
in musicalland.

Snelste Helmonder
Jordi van der Kuijlen.

Jaarlijks Koningsschieten 
St. Catharinagilde geslaagd.

Harry Kuypers 
liefde voor de natuur.
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Helmond-Noord
Centrum
Rijpelberg
Dierdonk

EXTRA 
BIJVERDIENEN?
Wij zoeken vakantiebezorgers!
bezorging@deloop.eu  |  06-18938912

WESPEN
BESTRIJDING

06-22777031 
Ook ’s avonds bereikbaar.

www.tuincentrumdenheikant.nl 

NUENEN Hartje zomer is hét mo-
ment dat wij in Nederland optimaal 
van onze tuin of balkon genieten. 
GroenExpo Bloem & Tuin is de beurs 
met de allerlaatste tuintrends, de 
nieuwste bloemen en planten, kunst 
en dit jaar ook extra aandacht voor 
verduurzaming. GroenExpo Bloem & 
Tuin vindt plaats van vrijdag 22 juli 
tot en met zondag 31 juli op Landgoed 
Gulbergen in Nuenen. 

Duurzame trends: vlinderparadijs op 
uw dak?
Is jouw eigen stukje natuur klaar voor 
de toekomst? Ook dit jaar is er aan-
dacht voor vergroening en verduur-
zaming. Wist je dat er diverse soorten 
dakbegroeiingen zijn? Dat je daarmee 
jouw huis niet alleen flink verduur-
zaamt (natuurlijke isolatie), maar dat 
je er ook nog eens een flinke subsidie 
voor krijgt? Een heus vlinderparadijs 
is zelfs een van de vele mogelijkheden! 
Ook voor het afkoppelen van het re-
genwater vind je informatie van diverse 
gemeenten en natuurlijk de subsidie-
mogelijkheden die hiervoor beschik-
baar zijn. Er is ook speciaal voegsel te 
koop, waardoor het water tussen de 
tegels de grond in gaat, in plaats van 
in het riool. En onze gespecialiseerde 

kwekers en hoveniers vertellen je alles 
over de biodiversiteit en welke keuzes 
voor jouw tuin het beste zijn. Kortom, 
we kunnen steeds bewuster met onze 
tuin omgaan op een mooie manier!

Publiekswedstrijd: De mooiste, bij-
zonderste nieuwe bloem of plant?
We starten deze editie met een nieuwe 
wedstrijd. Ieder jaar verschijnen er di-

verse nieuwe soorten planten en bloe-
men. Kwekers presenteren op de beurs 
hun nieuwste bloemen en planten en 
onze bezoekers kunnen hun stem uit-
brengen op hun favoriet. 
Een publiekswedstrijd die dit jaar zijn 
eerste editie kent. Welke bloem of 
plant ontvangt de publieksprijs als 
mooiste plant van 2022? Kom kijken en 
stem mee!

In groene sferen 
Ontdek tijdens jouw boswandeling de 
vele planten bij de diverse gespeciali-
seerde kwekers, geniet van de diversi-
teit in tuindecoraties, krijg voorlichting 
door het IVN (ook ontzettend leuk 
voor kinderen), en krijg groene inspi-
ratie, bewonder stijlvolle kunst voor 
in de tuin en de prijswinnende foto’s 
tijdens uw wandeling. Even tot rust 

komen? Ook dit jaar zijn de foodtrucks 
aan horecapleintjes voorzien van rui-
me terrassen in het bos. Je kunt hier 
een breed scala aan warme en koude 
versnaperingen bestellen.

GroenExpo Bloem & Tuin is ook leuk 
voor de kinderen!
Naast een leuk dagje in de bosrijke 
natuur is er van alles te doen voor de 
kinderen, zoals een natuurquiz bij het 
IVN. Weet jij antwoord op alle vragen 
en ga jij voor de hoofdprijs? Ben jij de 
allesweter? Bij atelier ZoZo kunnen 
kinderen bloemen vilten van gekleur-
de plukjes schapenwol van het meri-
noschaap, of een kleurrijke windhan-
ger. Natuurlijk staan er speeltoestellen 
om lekker te spelen.

Online
Check bloementuin.nl voor in-
formatie over openingstijden, 
kaartverkoop en laatste nieuws. 
Waar: Landgoed Gulbergen te Nue-
nen (tussen Eindhoven en Helmond) 

Datum:  22 tot en met 31 
juli  van 10.00 tot 18.00 uur.   
Entree: Volwassenen € 15. Kinderen tot 
en met 14 gratis. Parkeren auto € 6 en 
fiets € 1.

Tuinieren met visie op de toekomst op 
GroenExpo Bloem & Tuin 2022
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Helmond Akkerweg 70

TOT 50% KORTING! 

20 t/m 26 juli

SALESALE
20 t/m 26 juli
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Million bells in terraspot
In 23cm-pot. Diverse kleuren 
per pot. 14.99

1+1 
GRATIS

Hydrangea Paniculata
Of Schapenkop, in 23cm-pot. 14.99

1+1 
GRATIS

O
lij

ve
n en palmen

Tuinhortensia
Of Hydrangea Macrophylla, is de 
‘gewone’ en meest verkochte 
tuinhortensia. Verkrijgbaar in diverse 
kleuren. In 23cm-pot. 14.99
tuinhortensia. Verkrijgbaar in diverse 
kleuren. In 23cm-pot. 14.99

1+1 
GRATIS

Phalaenopsis
Of orchidee, 2-tak met vertakkingen,
in diverse kleuren. 9.99in diverse kleuren. 9.99

1+1 
GRATIS

Tu
in

meubelen

SCHERP 

GEPRIJSD!

20 t/m 26 juli

Lobelia 
Fan Scarlet
Vaste plant in 
17cm-pot. Excl. 
sierpot. 4.99

1+1 
GRATIS

Tuinkalanchoe
Bloeit de hele zomer en kan 
goed tegen zon en droogte. 
In diverse kleuren. 1.99 p.st.

1+1 
GRATIS

TOT

25%
KORTING

binnenkort:

zo 28 aug 20.45 u  

christian death  
vr 02 sep 20.30 u  

another journey 
& the rushians 
A TRIBUTE TO JOURNEY AND RUSH
vr 16 sep 19.30 u  

hellmouth 
THE GREAT OLD ONES + THE SPIRIT E.A.
za 17 sep 21.00 u  

mostly autumn
vr 23 sep 21.00 u  

the humps
CELEBRATING THE MUSIC OF CAMEL
vr 30 sep 21.00 u   

voltage   
vr 07 okt 20.45 u  

3js
za 08 okt 20:00 u  

navarone
za 15 okt 21:00 u  

airbag

podium

ELVIS
Indrukwekkende film over Elvis Presley

SPEAK NO EVIL 
Fedja van Huêt schittert in Deense thriller 

PICCOLO CORPO    
Moeder op zoek naar wonder voor haar kind 

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

Expo

Tot en met 21 augustus 
loopt de tentoonstelling 'If 
you want to see what I see, 
look towards the light' van 
het internationale collec-
tief SOLID.

De vier kunstenaars onder-
zoeken het samenspel van 
licht, materiaal, oppervlakte 
en volume, dat in de beeld-
houwkunst een belangrijke 
rol speelt. De werken en het 
overal aanwezige daglicht 
voegen zich samen tot een 
totaalinstallatie.

De expo is t/m 21 augustus 
dagelijks gratis te bezichtigen 
tussen 13.00 - 17.00 u.

FLOWER & GARDEN 

GROENEXPO  

BLOEM & TUIN
Landgoed Gulbergen | Nuenen

22 t/m  31 juli

www.bloementuin.nl

10 dagen tuininspiratie opdoen in een unieke bosrijke omgeving. 
Kom ook naar de leukste, inspirerendste en groenste tuinbeurs!

„INSPIREREND, KLEURRIJK & GEZELLIG : GENIETEN IN GROEN“

De Loop
KORTINGSBON 

Tegen inlevering van deze kortingsbon, ontvangt u € 2,50 
korting op de entreeprijs van € 15,- aan de entreekassa van 

GROENEXPO BLOEM & TUIN.  
Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties 

en is geldig voor max. 2 personen.
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Tekst en foto’s: Anton van Stekelenborg

Het zonnetje prikt al lekker op onze huid 
deze zomerse zondagochtend. We hebben 
afgesproken op het terras aan het kanaal 
in Helmond. Ik vraag eigenlijk meteen 
aan hem, wat hij wilde gaan doen na zijn 
schooljaren in Helmond. Hij vertelt dat hij 
eigenlijk al vrij vroeg doorhad dat hij crea-
tief was. Dat bleek vooral tot uiting te ko-
men in het magazine ‘De Link’, dat hij des-
tijds met jongeren voor jongeren maakte 
en waarbij hij merkte dat hij goed was in 
de grafische vormgeving. Hij was er zich 
op 14-jarige leeftijd al van bewust dat dat 
wel eens toekomst zou kunnen hebben. 

Muziekles
Dat was echter niet het enige dat hem op 
jongere leeftijd interesseerde. Samen met 
zijn moeder bezocht hij regelmatig musi-
cals zoals ‘Tarzan’, ‘Zorro’, ‘Joseph’ en zijn 
favoriet ‘Mary Poppins’. “Musicals waren 
magisch voor me”, glundert Pierre. “Mu-
ziek zat er bij mij dan ook al vroeg in. Als 
kind speelde ik blokfluit en dat ging later 
over naar klarinet. Ik speelde destijds bij 
een harmonie in Brouwhuis. Saxofoon is 
het uiteindelijk nooit geworden”, lacht hij, 
“omdat ik als klein ventje bang was, dat 
ik dat zware ding zelf moest vasthouden. 
Later besefte ik dat er een band aan zat 
zodat je ‘m dus niet hoeft te dragen. Uit-
eindelijk vroeg mijn klarinetleraar of hij 
mij alstublieft naar zangles mocht sturen, 
aangezien hij gek werd van me, omdat ik 
steeds ongemotiveerder werd om nog lan-
ger klarinet te moeten spelen.”

Kunstkwartier
In 2008 begon hij met zijn musicallessen 
in ‘Het Kunstkwartier’ in Helmond. Op de 
zaterdagochtenden repeteerde hij bij de 
musical-kindergroep waarbij hij uiteinde-
lijk zijn eerste rol bemachtigde in ‘Alice in 
wonderland’ en daarin de hartenkoning 

mocht spelen. 
Zijn musicalervaring gaat echter nog ver-
der terug in de tijd. Op de lagere school 
werd hij uitgeloot om mee te mogen spe-
len in de jaarlijkse kerstmusical. 

“Ik was echt hartstikke gelukkig dat ik 
mee mocht doen. Ik mocht gaan acteren 
en dat al op mijn zevende”, herinnert Pier-
re zich. Toch ging zijn liefde voor musical 
in 2012 even over. Hij kreeg steeds minder 
prettige ervaringen bij ‘Het Kunstkwartier’ 
dat uiteindelijk resulteerde in twijfel aan 
zijn zang-, dans- en acteerkunsten. Door 
pesterijen was de sfeer voor hem niet meer 
prettig en zijn liefde voor de musical was 
over. Hij kon zich toen niet voorstellen dat 
hij ooit nog in een musical zou schitteren.

Jabber
Dat duurde tot het moment dat hij zich 
ging vervelen tijdens zijn studie van gra-
fisch vormgever. “Ik vond een website van 
theatergroep ‘Jabber’. Ik moest daar wel 
weer helemaal van onderaf aan beginnen. 
Mijn eerste rol was ‘Joost Kletsmajoor’, 
in de musical met de fantastische titel 
‘Naar de top zonder knappe kop’ en met 
de steun van mijn goede vriendin Jessica 
begon de liefde voor musical weer te groei-
en”, vertelt Pierre. 

Music all around
Al snel daarna kwam hij bij de school 
voor podiumkunsten genaamd ‘De Vloer’. 
Tussendoor ging Pierre auditie doen voor 
de musicalversie zijn favoriete jeugdfilm 
‘High school musical’. Hij was in de wolken 
toen hij in 2019 werd aangenomen voor de 
rol van coach Bolton. Echter gooide corona 
roet in het eten, zodat ze een behoorlijke 
tijd moesten wachten totdat ze einde-
lijk de musical konden gaan spelen in het 
theater in 2022. Die tussentijd werd benut 
met de audities voor de productie Foot-
loose van Music all around in Asten, dat in 

2006 werd gesticht door regisseuse Jenne-
ke Wouters. Daar vond Pierre zijn plekje, 
mede dankzij Jenneke die rotsvast in hem 
geloofde en dat nog steeds doet. Na ‘Foot-
loose’ volgde ‘Urinetown’ en binnenkort 
schittert hij in ‘Carrie’ (22 en 23 juli in De 
Rughte te Someren).
“Ik vind het fijn, dat het ook dichter bij 
Helmond is”, aldus Pierre. 

Helmond
Als ik hem vraag naar het mooiste plekje 
in Helmond, denk hij terug aan het oude 
Speelhuis. “Toen dat in brand stond in 
2011…echt…ik mis het speelhuis nog 
steeds met hart en ziel. Het voelde precies 
zoals het in de krant stond vermeld. Het 
hart van Helmond werd eruit gerukt. Zo 
jammer dat zij het speelhuis niet in volle 
glorie hebben laten herbouwen. Dat was 
voor mij toch wel een uniek stukje Hel-
mond.” 

Rijpelberg
Het fijnste plekje in Helmond vindt hij bij 
de Rijpelberg. “Het grappige is dat er hier 
om de hoek van mijn ouderlijk huis het 
Broedersbos zich bevindt. Iets verder heb 
je de waterkant en we hebben hier zelfs 
een strand (Berkendonk). Dat vind ik zo 
mooi aan Helmond. Als trotse Helmon-
der had ik dit alles aan mijn ex-vriendin 
laten zien. Die relatie is inmiddels over. 
Ik heb meteen geleerd om geen relatie te 
beginnen met een huisgenoot. Natuurlijk 
wil uiteindelijk wel weer een relatie, maar 
ik zie wel hoe het loopt. En wie weet ooit 
misschien nog kinderen”, mijmert Pierre. 

Maar voorlopig heeft hij daar nog geen 
tijd voor. Op de planning staat namelijk 
nog zijn stage bij 3FM inclusief het Gla-
zen Huis, de opnames van seizoen 2 van 
Bloedwijn, het afstuderen en nog veel en 
veel meer. Een bezige bij dus, onze 24 jari-
ge Joost Kletsmajoor uit Helmond. 

Helmonder 
in musicalland 

HELMOND Onder de 93.500 inwoners die Helmond inmiddels telt, springen er af en toe mensen uit, die kiezen voor het entertainmentvak. 
Zo ook Pierre Simon Thomas. Hoewel hij in zijn vroegere levensjaren in Helmond woonde, is hij inmiddels verhuisd naar Arnhem. Beide 
ouders en zijn oudere zus wonen nog wel in Helmond. Pierre was afgelopen weken te zien in de Helmondse tv-serie ‘Bloedwijn en gele 
rozen’ waarvan inmiddels de opnames voor seizoen 2 gestart zijn. Ik spreek met hem over zijn andere passie. De musical.

HELMOND-OOST Iedere maandag organiseert het HMC 
een Superkien in Soos 40, Azalealaan te Helmond. Met een 
totale prijzenpot van € 1.500,- met onder andere een hoofd-
prijs van € 400,- en een loterij voor het winnen van 2 gevul-
de levensmiddelenmanden en gratis kienkaarten. Ook vindt 
er regelmatig een gratis loterij plaats met prachtige prijzen. 
Aanvang is om 19.30 uur en het duurt tot 22.00 uur. De zaal is 
open vanaf 17.45 uur. U komt toch ook!

RIJPELBERG Repaircafé Rijpelberg is ook in de zomermaan-
den open om je kapotte spullen te repareren. Je bent van 
harte welkom op zaterdag 23 juli van 11.00 tot 14.00 uur en 
op woensdag 27 juli van 13.00 tot 16.00 uur. We zijn er voor 
alle inwoners van Helmond, jong en oud. Loop eens bij ons 
binnen. Koffie en thee zijn ook gratis! Locatie: De Torelaer, 
Groningenhof 4, Helmond. 
Zie ook www.facebook.com/RepaircafeRijpelberg.

MIERLO-HOUT Bridgeclub ’t Houtse Slem is weer gestart. 
We spelen op maandagavond competitie en vrijdagmiddag 
vrije inloop in Wijkhuis De Geseldonk. Nieuwe leden zijn wel-
kom. Ook starten we weer met een cursus voor beginners, die 
wordt gegeven in een kleine groep van 4 deelnemers. Info en 
aanmelden bij Theo Leijten 06 – 21 42 51 09.

MIERLO-HOUT Elke donderdagmiddag vrij kaarten, rikken, 
in de Geseldonk in Mierlo-Hout van 13.30 uur tot 17.00 uur. 
Aanmelden vanaf 13.15 uur tot 13.30 uur. Inleg 1 euro. Geen 
verplichtingen. Hebt u donderdagmiddag nog niets te doen 
en rikt u graag, dan kunt u elke donderdagmiddag vrij rikken 
in de Geseldonk. Er wordt niets van u gevraagd, alleen dat u 
op de hoogte bent van de beginselen van het rikken. Vragen 
en informatie bij dhr. Frits van Bussel, telefoon 06 – 30 73 06 
20.

HELMOND-NOORD Speeltuin Leonardus organiseert in de 
zomervakantie drie kindershows en wel op de volgende data: 
woensdag 27 juli: Kindershow ‘Anders met Sander’ 
woensdag 10 augustus: Kindershow ‘Rinaldo’ 
woensdag 24 augustus: Kindershow ‘Charlie’s’ 
Deze wordt gehouden in speeltuin Leonardus van 14.00-16.00 
uur. Entree abonnementhouders gratis. Niet-abonnemen-
thouders € 2,50 per kind. Volwassene € 1,65 inclusief kopje 
koffie/thee. De speeltuin is gelegen aan de Mgr. Swinkels-
straat in Helmond.

RIJPELBERG Baroniehof Buurttafel – Zomer in je bol - Za-
terdag 30 juli. Ook in de zomervakantie kun je gezellig bij de 
picknicktafel op de Baroniehof (in het parkje tegenover onder 
andere huisnummer 160) komen buurten op zaterdag 30 juli 
van 12.00 tot 14.00 uur. Alleen, met z’n twee, met je kids, met 
je buren, dat maakt niet uit. Je mag ook gerust een vriend of 
vriendin meenemen, of je vader, moeder, opa, oma, kleinkind. 
Helemaal goed, hoe meer zielen hoe meer vreugd! Iedereen 
is welkom. We hebben allerlei bord- en strandspellen voor 
jong en oud en we zorgen voor een zomerse sfeer en verkoe-
lende ijsjes. Ook staat de Baroniehof Buurtbieb er weer met 
volop keuze uit allerlei soorten tweedehands boeken die je 
gratis mag meenemen. Bij droog weer gaan de activiteiten 
door. Bij regen en/of storm vervalt de activiteit.

BROUWHUIS Van-Alles-Wa Rommelmarkt op zondag 18 
september. KBO- Brouwhuis organiseert wederom een rom-
melmarkt en wel op zondag 18 september in wijkhuis de Brem 
van 10.00 tot 14.30. De toegangsprijs is slechts een euro per 
persoon. Als u privéspulletjes wilt verkopen, dan kunt u een 
of meerdere tafels huren. € 3.50 voor een kleine tafel en € 5.00 
voor een grote tafel. Voor een kledingrek langs uw tafel be-
taalt u € 2.00 per meter. Kledingrek zelf meebrengen. U kunt 
zich aanmelden bij het secretariaat van KBO-Brouwhuis, 
info@kbo-brouwhuis.nl. Appen naar 06 – 51 95 28 56 kan na-
tuurlijk ook. De opbrengst van de tafelhuur en de entree komt 
geheel ten goede aan KBO-Brouwhuis.

Van alles wa
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Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Dijksestraat 131 25-05-2022 kappen bomen parkeerplaats  7004901

Horst 25 17-05-2022 aanleg twee padelbanen  6919457

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. 

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Rembrandtlaan 16 11-07-2022 wijziging oprichten zwembad 6920209

Beemdweg 24-06-2022 realisatie overkapping / loods 6795359

Marshallstraat 16 11-07-2022 wijzigen bedrijfsgebouw t.b.v. zelfstorage 7118607

Trambrugweg 10 11-07-2022 wijzigen gevel 7117967

Markt 33 12-07-2022 vervangen reclame 7120645

Dr. Knippenberghof 68 12-07-2022 plaatsen dakkapel 7055615

Jekerstraat 83 03-06-2022 plaatsen tuinhuis 7025977

Bernadettestraat 30 / 13-07-2022 wijzigen gevels 30 duplexwoningen 7123157

Hortensialaan 84-86A-86B-88A-88B / Leliestraat 2 / Margrietlaan 6A-6B-8A-8B-10A-10B-12A-

12B-14A-14B-16A-16B-18A-18B-20A-20B-22A-22B-24A-24B-26A-26B-28

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr.:

Kamstraat 26 11-07-2022 Leraren bal, 22 en 23 juli 2022  2022-X2112

Markesingel 2 11-07-2022 Smile per Mile, 18 september 2022  2022-X2115

 12-07-2022 Platenbeurs, 31 juli 2022  2022-X2130

Kasteelplein 1 12-07-2022 Het Kasteel van Sinterklaas,  2022-X2132

  31 oktober 2022 t/m 12 december 2022  

Kanaaldijk NOt, Markt +  12-07-2022 Intocht van Sinterklaas Helmond, 2022-X2143

Intochtroute  13 november 2022  

Havenweg 20 14-07-2022 4 jarig bestaan Belcapo 15 Juli 2022  2022-X2151

Speelhuisplein 2 13-07-2022 Seizoen opening Theater  2022-X2154

  het Speelhuis, 21  t/m 23 oktober 2022  

Stiphoutse bossen 13-07-2022 Twcd Dommedal (toertocht),   2022-X2158

  18 september 2022  

Wesselmanlaan 25 14-07-2022 Metelkaar live festival, 2022-X2166

  19 en 20 september 2022  

Kamstraat 26 14-07-2022 Afterparty Kasteeltuinconcerten, 2022-X2168

  29 juli t/m 26 augustus 2022  

De Plaetse eo 15-07-2022 Dickensnight, 18 december 2022  2022-X2176

Herselsestraat 16 15-07-2022 Opening kapsalon Amici,   2022-X2179

  31 juli 2022 van 14.00 tot 17.00 uur  

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:

Markesingel 2 13-07-2022 Smile per Mile 18 september 2022  2022-X2115

Sportpark de Braak 7 13-07-2022 Opendag Helmond sport 16 juli 2022  2022-X1882

Kamstraat 26 14-07-2022 Leraren bal 22 en 23 juli 2022  2022-X2112

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 

de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 

‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Rutkenshoeve 12 11-07-2022 verbouwen woning 7018489

Oudartstraat 20 11-07-2022 vergroten woning 6928745

Zoete Kers 26 12-07-2022 oprichten woning, maken uitweg 6312335

Cederhoutstraat 38 14-07-2022 verhogen dak (isolatie) 7111471

Abendonk 50 15-07-2022 oprichten woning 6440413

Deze zomer hinder en extra reistijd op 
de A2/N2
De gemeente Eindhoven bouwt een tunnel onder de Randweg A2/N2, ter 
hoogte van het Goederen Distributie Centrum (GDC) Eindhoven-Acht. Dit levert 
ernstige verkeershinder op van 28 juli tot en met 22 augustus. In die periode zijn 
er minder rijstroken beschikbaar. Ook zijn de rijstroken verschoven en smaller, 
daardoor geldt een lagere maximum snelheid. De extra reistijd kan in drukke 
periodes oplopen tot 60 minuten. 
 
De hinder geldt voor het verkeer op de A2/N2 Randweg Eindhoven tussen 
de knooppunten Batadorp en Leenderheide in beide richtingen. Het 
doorgaande verkeer wordt geadviseerd om via de A73 en de A16 te reizen. 
Voor bestemmingsverkeer geldt het advies om zoveel mogelijk op rustige 
momenten te reizen, of om te kiezen voor alternatief vervoer. Houd de actuele 
verkeersinformatie in de gaten en ga goed voorbereid op reis.  

Verbeteren bereikbaarheid
De aanleg van de tunnel is een onderdeel van de aanpak van de wegenstructuur 
in Eindhoven Noordwest. Dit is nodig om de bereikbaarheid van de regio en de 
bedrijventerreinen te verbeteren. Ook vermindert de aanpak de kans op files 
op de A2/N2 en de wegen die daarop aansluiten. Tot slot ontstaat een betere 
verbinding met de op- en afritten van de A58 bij Best. 

Tunnel
De werkzaamheden aan de tunnel zijn al gestart. Daar merkt het verkeer 
momenteel niets van. Aannemer Strukton Civiel bouwt de tunneldelen op 
een werkterrein naast de Randweg om zo de verkeershinder te beperken. 
De tunneldelen worden tussen 28 juli en 22 augustus op hun definitieve 
plek gereden, daardoor zijn er tijdens de werkzaamheden maar acht van de 
vijftien rijstroken beschikbaar. De tunnel is uiterlijk in 2023 klaar, de overige 
werkzaamheden geven geen overlast voor het verkeer

Eindhoven Airport en meer informatie
Reiziger en bezoekers van Eindhoven Airport krijgen tussen 28 juli en 22 augustus 
te maken met omleidingen. Meer informatie vind je op 
www.eindhoven.nl/noordwest. Hier staat ook informatie over het treinverkeer en 
werkzaamheden aan het spoor in de zomer. Bekijk de actuele reisinformatie via 
de website van Rijkswaterstaat via www.rwsverkeersinfo.nl en de website 
www.VanAnaarBeter.nl. 

Bekendmakingen

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Hertelaan 59-61 14-07-2022 wijzigen uitweg 7074215

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Gerwenseweg 52,  15-7-2022 oprichten 6 appartementen 5035111

52A t/m 52E 

Inzage

Bovenstaande verleende omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf, dag na publicatie, voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor, 

Binnen Parallelweg 44. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken, via tel. 14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de periode 

voor het instellen van een beroep is verstreken. Voor spoedeisende gevallen kunt u de 

rechter om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval stelt u eerst 

beroep in. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. 

Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum 

Mroz, P.  06-04-1987

Esch van, A.J.H.  10-11-1972

Ayuba, T.  21-04-1995

Chalat, E.  02-03-1963

Czudowski, L.D.  07-01-1990

Czudowska, O.W.  28-11-1992

Czudowska, D.K.  03-08-2019

Bahrii, A.  16-05-2002

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum

Skowron. A.M.  24-05-1988

Gora, L.K.  01-07-1988

Gora, M.J.  06-11-1992

Malinowska, A.M.  04-09-1991

Lucasius, N.V.  26-12-1987

Leest van de, C.  28-02-1983

Hoof van, A.  03-09-1997

Xhofleer, M.  05-04-1973

Paula, A.P.H.I.  08-12-1989

Bahrii, H.  18-10-1984

Zienswijzen indienen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de bestemmingsplannen:

1. Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende - fase 1

 Het plan voorziet in de ontwikkeling van ca. 150 woningen. De locatie aan de Kanaaldijk 

 N.O., direct ten noorden van het Oostende, waar deze woningen zijn voorzien, is momenteel 

 onbebouwd.

2. Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende - fase 2

 Het plan voorziet in de ontwikkeling van ca. 45 woningen. De locatie aan de Kanaaldijk N.O., 

 ten noorden van het Oostende, waar deze woningen zijn voorzien is momenteel 

 onbebouwd. Voor de bestaande bedrijven binnen dit bestemmingsplan blijft de 

 bedrijfsbestemming behouden.

3. Hoogeind – Geluidzone

 Het plan betreft de geluidzone die gelegen is op het gezoneerde industrieterrein Hoogeind. 

 De geluidzone die is vastgelegd in de huidige bestemmingsplannen komt niet overeen met

 de werkelijke geluidzone. In dit parapluplan wordt deze zone correct juridisch vastgelegd.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad De Loop 

en op de gemeentelijke website www.helmond.nl. Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen 

vermelden wij nog dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies 

uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“6 appartementen Gerwenseweg 52, 52A t/m 52E”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 14 juli 2022 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 53 dB ten 

gevolge van de Gerwenseweg hebben vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning 

“6 appartementen Gerwenseweg 52, 52A t/m 52E. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 22 juli 2022 

gedurende zes weken ter inzage in de tijdelijke huisvesting van het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44. Het inzien van het papieren exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt uw 

afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 04 92. Het digitale 

exemplaar kunt u inzien op de website van de gemeente.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het besluit kan met ingang van 22 juli 2022 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden 

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter 

om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst 

bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Helmond 21 juli 2022

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.
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2+1
GRATIS

8,99

2,99

4,99

12,99

200
punten

100
punten

STUNT
STUNT
STUNT

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
 Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 20 juli t/m dinsdag 
9 augustus 2022. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen inlevering 
van spaarpunten

Kipsaté of varkenssaté
Doos à 27 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 12,99

horecakwaliteit
Franse frites 7mm
2,5 kg - Farm Frites

Normaal 4,99

Stoofvlees / hachee
500 gram - Diepvriesspecialist

Normaal 6,49

Bami- of nasischijf 
oriëntaal

Doos à 18 stuks - Welten

Normaal 15,99

Smulrol en/of Satérol
Schaal à 3 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,49 - 5,79

7,50

2 schalen
voor

Vanille of  
aardbeien ijsrol

1 liter - Van Gils

Normaal 1,99

Ronde wafel
50 stuks - Dupon

Normaal 1,99

Spacerunners of cooltwins
Waterijsjes

Doos à 10 of 12 stuks - Dedert

Normaal 1,79 - 1,89

Van Rijsingen

  bakkerij bekk
e

r
s

PEPERKOEK
3,80

2 WEKEN GELDIG t/m 2 augustus

2,95

eindelijk
vakantie!

   dat gaan 
 we vieren

2 WEKEN GELDIG t/m 2 augustus

WITTE BOLLEN

6 stuks 1,50

AARDBEIEN-
KANJER
Heerlijke 
koekjesbodem met 

aardbeienmousse

en verse aardbeien

2 WEKEN GELDIG
t/m 2 augustus

2,25

33%
kortin

g

APPELFLAPPEN
per stuk
1,90

2 WEKEN GELDIG t/m 2 augustus

3+1 
GRATIS

ELKE WOENSDAG BROODDAG

5 BRODEN HALEN, 4 BETALEN
in Helmond

AMEIDESTRAAT 13, HELMOND,  VESTINGINGEN & WEBSHOP: WWW.BAKKERIJBEKKERS.NL 

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud  Complete Badkamers 
Stadsverwarming   Radiatoren 
Vloerverwarming   Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Mierloseweg 329, Helmond Hoofdstraat 42, Best Korte Kerkstraat 38, Geldrop 
0492-536450 0499-329997 040-2985253
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

De klimaatdoelstellingen worden 
daarmee on hold gezet om te voor-
komen dat we deze winter een gas-
tekort hebben. Dit ging niet zomaar 
want D66, GroenLinks en PvdA wa-
ren vanuit idealistisch gedachtegoed 
tegen. Gelukkig drongen de andere 
coalitiepartijen deze realistische 
plannen door: geen idealisme, maar 
realisme! 

Op dit moment gaan we van de ene 
crisis op de andere: woningcrisis, 
Oekraïnecrisis, asielcrisis, energiecri-
sis, zorgcrisis, bestuurscrisis, koop-
krachtcrisis etc. Ook in Helmond zie 
je de gevolgen hiervan terug. Een 
aantal van deze crises met de ambi-
ties om deze te tackelen, is door het 
college beschreven in het ambitieak-
koord. Positief aan dit akkoord is dat 
het niet volledig is dichtgetimmerd, 
maar van een college mag je tege-
lijkertijd ook verwachten dat het op 
bepaalde punten helder is. Zo mist 
Helder Helmond het financiële plaat-
je en de concrete uitwerking van ver-
schillende ambities.

Brede welvaart is een term die veelal 
terugkomt in dit verhaal. We onder-
schrijven dit, maar wat heeft de Hel-
monder aan brede welvaart als hij of 
zij niet kan rondkomen? Ook wordt 
de klimaatcrisis naar onze mening 
nog té nadrukkelijk en idealistisch 
benoemd in het ambitieakkoord. 
Om echt verbinding met onze stad 
te gaan maken, hebben we meer rea-
lisme nodig. Leg juist de focus op het 
verbeteren van de bestedingen door 
bijvoorbeeld lokale lastenverlichting. 
Helder Helmond zou daarom de on-
geremde groene ambities liever in 
de wachtkamer zetten. Want hoe 
je het wendt of keert, dit gaat onze 
inwoners geld kosten. Maak van de 
Helmondse klimaatdoelstelling 2035 
nou geen halszaak en laat ook hier 
realisme de boventoon voeren!

Met partijen als GroenLinks, D66 en 
PvdA in het huidige college houden 
we ons hart vast of er ook voor deze 
koers wordt gekozen. Hopelijk kun-
nen we als Helder Helmond het hui-
dige college overtuigen van onze re-
alistische kijk. Beste college, koester 

een partij welke kritische vragen stelt 
en haar mening niet onder stoelen of 
banken steekt. In elk geval weersta 
de verleiding om die weg te zetten als 
onbelangrijk of onwetend. Juist critici 
zijn belangrijk voor het scherp blijven 
en het verbeteren van de prestaties. 
Koester dus de luizen in de pels en 
bedenk dat het vermomde vrienden 
zijn. Want goed beschouwd hebben 
critici hoge verwachtingen, anders 
zouden ze geen kritiek leveren. 

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

Rieter: Geen idealisme, maar realisme!
De Helmondse politiek hoeft Den Haag maar weinig als voorbeeld te nemen. Toch zijn er 
soms zaken waar we lering uit kunnen trekken. Bijvoorbeeld het besluit om ten tijden van de 
gascrisis de kolencentrales weer op volle toeren te laten draaien. 

HELMONDNU.NL
Meer actueel nieuws?

BROUWHUIS Dat de liefde voor de 
natuur van Harry Kuypers ongekend 
groot is, zal iedereen kunnen be-
amen. Harry zet zich al jarenlang in 
voor alle flora en fauna in Helmond 
én daarbuiten. Toen hij een poosje 
geleden vol enthousiasme een foto 
naar de redactie stuurde van een 
‘vijfje’ zoals hij dat noemt, een nest-
je met vijf kievitseieren, besloten wij 
eens met Harry in gesprek te gaan.

Prontoboys
We treffen Harry bij hem thuis in 
Brouwhuis. Al direct begint hij gezel-
lig te kletsen over een andere passie 
van hem: voetbal. De ene anekdote 
van FC De Braak volgt de andere op. 
“Ik ben lang trainer geweest, voor-
namelijk van jongens”, vertelt Harry. 
“Onder andere van de Prontoboys. 
Dat was een elftal met letterlijk het 
motto ‘grauwte smoel, ginne skrik’. 
Ze konden maar geen trainer vinden 
die dit clubje jongens aankon, dus 
heb ik dat taakje maar op me geno-
men”, zegt hij met een knipoog. “De 
jongens zaten vol kattekwaad, ze 
hebben me regelmatig voor de gek 
gehouden. We hebben heel veel gela-
chen samen en daar draait het uitein-
delijk toch om. Plezier hebben in wat 
je doet.”

Dusseldonk
Harry is geboren en getogen in ‘Dus-
seldonk’, oftewel Duizeldonk. “Dat 
was vroeger een boerengehucht met 
een stuk of 6 boerderijen. In één van 
die boerderijen groeide ik op. Al tij-
dens mijn jeugd ontstond de liefde 
voor de natuur en dan in het bijzon-
der voor vogels. Mijn vader was dui-
venmelker, misschien is het daar al 
mee begonnen. Maar ook trekvogels 
vond ik bijzonder interessant. Het is 
toch ongelooflijk dat deze dieren elk 
jaar duizenden kilometers afleggen 
om te overwinteren!”, vertelt hij en-
thousiast. Het was op zich dan ook 
geen verrassing dat Harry zich bij het 
bestuur van het Waterschap voegde. 
Daar is hij inmiddels mee gestopt, 

maar hij zit nog altijd in regionale 
commissies Beneden Aa en Boven 
Aa.

Putters, kieviten en gierzwaluwen
“Naast het, overigens zeer succes-
vol, duivenmelken hield mijn vader 
zich ook bezig met putters vangen. 
Deze waren vroeger erg geliefd bij 
de Helmonders. Ze werden gekruist 
met kanaries en deze zogeheten bas-
taardputters werden vervolgens voor 
veel geld verkocht. Ik denk dat zo 
mijn liefde voor vogels gegroeid is. Ik 
vind dat we er alles aan moeten doen 
om de natuur te beschermen en daar 
draag ik ook zoveel mogelijk mijn 
steentje aan bij. 

Zo ga ik elk broedseizoen op zoek 
naar kieviten en hun legsels. Mocht 
ik dan een nestje op een weiland vin-
den, dan stel ik altijd de betreffende 
boer op de hoogte, zodat hij het nest-
je niet vernielt met landbouwmachi-
nes. Ik weet hier in de buurt precies 
welk land bij welke boer hoort.” Har-
ry heeft zelfs een koppeltje gierzwa-
luwen ontdekt in Brouwhuis. 

“Zij wonen onder een dakpan bij de 
buurman. Ik kan zo aanwijzen waar 
ze zitten. En het mooie is: ze komen 
elk jaar terug! Steeds weer diezelfde 
gierzwaluwen. Het is toch prach-
tig als je beseft dat zij elk jaar naar 
Zuid-Afrika vliegen, om dan precies 
hier, in Helmond, bij dit huis, weer 

Harry Kuypers en zijn 
liefde voor de natuur 

terecht te komen. Ontzettend knap 
vind ik dat.” De ogen van Harry be-
ginnen spontaan te glinsteren. Na 
ons gesprek mag ik nog een kijkje 
nemen in zijn ‘werkkamer’, waar hij 
alles documenteert. Harry is naast 
natuur- en vogelliefhebber ook een 
getalenteerd fotograaf. Zijn kamer 
hangt vol met pronkstukken en een 
kleindochter heeft zelfs een boek 
gemaakt met alle krantenartikelen 
van en over Harry. “Bij ons wordt ook 
vaak lachend gezegd: je staat weer in 
de krant! Maar het zit ook wel in de 
familie. 

Mijn oom was Paul Kuypers, die was 
redacteur bij de Helmondse Cou-
rant.” Het boekwerk is een mooie 
documentatie geworden. “Ik ben nu 
77 jaar, maar hou me al 65 jaar bezig 
met de natuur en met vogels in het 
bijzonder. Elk voorjaar tel ik vogels 
in Berkendonk, om IVN te helpen 
inventariseren. Ik vind het heerlijk 
om in alle vroegte op pad te gaan. Je 
ziet dan de reigers in de bomen rustig 
ontwaken. Machtig mooi. Vogels zul-
len altijd mijn interesse blijven hou-
den”, besluit Harry vrolijk.

Harry in zijn ‘werkkamer’ vol natuurfoto’s. F | Wendy Lodewijk.

De foto van het ‘vijfje’ die Harry naar de 
redactie stuurde. F | Harry Kuypers.

MIERLO-HOUT Zoals reeds eerder aangekondigd vindt aankomen-
de zondag (24 juli) het Muziekfestijn op ’t Kerkplein weer plaats. De 
vijfde editie! Eindelijk kunnen we weer genieten van live artiesten 
op het Kerkplein van Mierlo-Hout. De toegang is gratis en voor de 
kleintjes is er zelfs een springkussen. Het muziekprogramma begint 
om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur. In dit tijdsbestek kun 
je non-stop genieten van live optredens. Kom jij ook proosten op de 
zomervakantie?

Muziekfestijn 
op ‘t Kerkplein

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl
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Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
Everbest 4a 
5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl
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Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken B.V.
Everbest 4a     5741 PM Beek en Donk
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Per direct zijn wij op zoek naar:
- Meewerkend Uitvoerder GWW

- Kraanmachinist

- Loadermachinist

- Grond-/ rioolwerker

- Stratenmaker

Interesse? 
De sollicitatie gaat via JobChange. Reageren kan per e-mail naar 

info@jobchange.nu of telefonisch via 06-30365449. 
Het contract van deze banen gaan rechtstreeks via de werkgever.

Van Kaathoven Grond- Sloopwerken B.V.
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5740 AA Beek en Donk

T 0492 - 46 16 96 
E info@vankaathoven.nl
I www.vankaathoven.nl

NIEUW!VanKaathoven.nlVanKaathoven.nl
Uw partner om op een verantwoorde manier van uw afval af te komen.
Al uw afval wordt door ons gescheiden en daarna zoveel mogelijk hergebruikt.

Op 16 juli opende de foto-expositie: ‘Beleef 
de natuur’. Dit in het kader van het 40-jarig 
bestaan van IVN Helmond. De leden van 
de fotowerkgroep laten met hun foto’s zien 
wat voor moois de natuur ons biedt. Land-
schappen, flora en fauna tonen hun pracht 
en kleur. Ook zijn de vier winnende foto’s van 
de in het afgelopen jaar georganiseerde wed-
strijd te zien. De expo duurt tot 21 augustus 
en is dagelijks te zien in de Cacaofabriek.

Fotowerkgroep ‘Kiek Nauw’
Fotowerkgroep ‘Kiek Nauw’ van IVN Helmond 
is een enthousiaste groep van 19 natuurlief-
hebbers die er graag op uit trekken met hun 
camera. Zij kennen als geen ander de mooiste 
plekjes in en rond Helmond. De meeste werk-
groepleden zijn met grote regelmaat op pad in 
de natuur om de mooiste waarneming vast te 
leggen.

Natuurfotografie spreekt hen aan, ze maken 
gebruik van natuurlijke elementen zoals land-
schappen, dieren en planten (fauna en flora), 
en ook close-ups van natuurlijke scènes en 
texturen. De uitdaging zit ‘m in de verschil-
lende vormen van fotografie en de vele ver-
schillende onderwerpen, die soms moeilijk te 
vinden zijn, omdat ze niet direct zichtbaar zijn. 
Door gebruik te maken van verschillende ob-
jectieven, zoals tele en macro, fotograferen zij 
onderwerpen die verder weg liggen en onder-
werpen zeer dichtbij.

Wil je meer weten over onze werkgroep, kijk 
dan op: www.kieknauw.nl.

Foto-expositie: 
‘Beleef de Natuur’ 
Wat heeft de natuur u te bieden?

F | IVN Helmond.

HELMOND Na twee jaar gedwongen stil-
stand vanwege de coronapandemie – waar-
door twee zomer- en twee wintercompetities 
geen doorgang konden vinden – is in de len-
te dan eindelijk het petanquegebeuren in de 
stad weer van start gegaan.

Zeven ploegen van vijf jeu de boulesclubs zijn 
sinds half april de strijd met elkaar aangegaan, 
nu zit de eerste helft van het 29ste zomersei-
zoen er op. Sinds 1992 wordt er in Helmond 
een stadscompetitie georganiseerd, die erg 
populair is onder de boulers van de stad, dat 
blijkt wel uit de grote deelname. In de huidige 
competitie zijn drie teams nog in de race voor 
het kampioenschap, te weten het eerste en 
tweede team van PV Littie of Littienie en het 
eerste team van Jeu de Boules Stiphout. 

Hieronder de stand op de helft van de com-
petitie:
1. Littie of Littienie 2 6 gespeeld – 16 punten
2. Littie of Littienie 1 6 gespeeld – 15 punten
3. JdB Stiphout 1 6 gespeeld – 13 punten
4. JBC Brandevoort 6 gespeeld – 7 punten
5. HUAC Petanqueclub 6 gespeeld – 5 punten
6. Littie of Littienie 3 6 gespeeld – 2 punten
7. JdB Stiphout 2 6 gespeeld – 1 punt

De zomercompetitie duurt nog tot 6 oktober 
wanneer op Boulodrome de Braak – de thuis-
haven van Littie of Littienie – de finales wor-
den gespeeld. Sportwethouder Harrie van Dijk 
is weer bereid gevonden om de prijsuitreiking 
voor zijn rekening te nemen.

Leo de Bruyn

Stadscompetitie Petanque 
halverwege zomerseizoen 2022

OPRUIMING

Circle of Gentlemen ®

STEENWEG 34 HELMOND
0492-553038 PIMJAGERSHERENMODE.NL

HET HUIS MET DE 

MERKEN

Exclusieve

KORTING

SPECIALE AFDELING -70%

KOOPZONDAG 31 JULI 13.00 TOT 17.00 UUR
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Ons vertelt

Vorige week was ik op bezoek bij 40 
minderjarige vluchtelingen die alleen 
in ons land zijn en in Helmond verblij-
ven. Hun leeftijd is tussen de 14 en de 17 
jaar. Ongeleufelijk toch, zo moederziel 
alleen in een wildvreemd land, alles 
hebben ze achtergelaten. Mijn maag 
raakt er een bietje van in de knoop.
Ze wonen bijna een half jaar in het 
gebouw van de Tai Chi op de Mierlo-
seweg, daar mogen ze tot  1 septem-
ber verblijven, dat was met de omwo-
ners en de Tai Chi overeengekomen. 
Vurige week is bekend geworden dat 
ze in augustus gaan verhuizen naar de 
Torenstraat. (Daar zitten nu Oekraï-
ners die naar de Knip gaan verhuizen). 
Vorige week heb ik daar een rondlei-
ding gehad op de Mierloseweg en ben 
aanwezig geweest bij de BBQ die ze 
vur de omwonenden hadden georgani-
seerd. Om een beeld te krijgen van hoe 
of wat, want een voorstelling van hoe 
ze leven heb ik niet.
Waar komen deze jonge vluchtelingen 
vandaan wou ik weten. Ze komen uit 
Afghanistan, Eritrea, Jemen, Somalië 

en Syrië. 35 jongens en 5 meisjes wonen 
hier bijna een half jaar, ze hebben een 
vaste begeleiding en talloze vrijwilli-
gers die straks allemaal mee gaan ver-
huizen naar de Torenstraat, de groep 
blijft helemaal compleet. Hoe fijn voor 
deze kinderen, want als je die leeftijd 
hebt, ben je nog een kind. 
Ze beginnen zich aardig thuis te voelen 
in ons Helmond, er is een veilige omge-
ving voor hen gecreëerd, na de zomer 
gaan ze weer allemaal naar hun eigen 
schoolklas.  Onze burgemeester vind 
het heel belangrijk om deze groep bij 
elkaar te laten blijven. De opvang is 
ook rustig en zonder noemenswaardi-
ge problemen verlopen, mede dankzij 
de hartverwarmende inzet van buurt-
bewoners en vrijwilligers die hier een 
belangrijke rol hebben vervuld.  Ze 
voelen zich veilig en vertrouwd, dat 
probeer je zo te houden.
Als ik rondkijk in het gebouw op de 
Mierloseweg zie ik waar ze slapen, 
waar ze sporten en recreëren.  Ook 
mij geeft deze locatie een geborgen en 
fijn gevoel. Een mooi sportgedeelte is 
er gemaakt door sportschool Masuri 
Gym, waar ze ook nog mogen komen 
sporten, hoe hartverwarmend.  Er 
hangt een schoonmaakrooster; ieder-
een draagt zijn steentje bij, zo wordt er 
ook gewerkt aan zelfredzaamheid. Ze 
maken de keuken schoon, ze wassen 
hun eigen kleren. Ze worden echt niet 
in de watten gelegd, maar er wordt 
goed voor ze gezorgd. Voor een groot 
deel is het vergelijkbaar met wat pu-
bers doen in een ‘gewoon’ gezin.
Op een witte muur in de gym hebben 
ze door middel van een soort graffiti 
hun verhaal uitgebeeld, op de foto zie 
je er een stukje van. Denk niet dat ie-

dereen een eigen slaapkamer heeft. 
Nee, er zijn slaapzalen waar groepjes 
slapen. Ze gaan allemaal op het Jan 
van Brabantcollege naar school, ook 
hoor je dat er al Nederlands gepraat 
wordt wat best goed gaat.  Op deze 
locatie zijn er nooit geen problemen 
geweest. En ook de in het begin scep-
tische omwonenden lopen nu regel-
matig binnen voor een kopje koffie en 
zelfs om een Playstation af te geven, of 
gewoon om te vragen hoe het gaat. 
2 dagen later is er een BBQ georga-
niseerd door de jongeren voor de om-
wonenden waar ik ook een kijkje ga 
nemen. En natuurlijk een hapje mee-
eet. Aan 4 tafels ben ik aangeschoven 
en heb een praatje gemaakt met om-
wonenden. Aan elke tafel hoor ik het-
zelfde, alleen maar lof voor de vluchte-
lingen en begeleiding van deze locatie. 
En het is de omwonenden 100% mee-
gevallen. Ze hebben er zelfs van ge-
noten om te zien hoe de jongeren hun 
weg vonden het afgelopen half jaar in 
ons Helmond. Ze hebben gezien hoe ze 
leerden fietsen met vallen en opstaan, 
net zoals wij vroeger. Ook zagen ze een 
lesje hoe de stoplichten werkten. Ja, 
wat voor ons allemaal zo gewoon is, 
was voor hun allemaal nieuw, overal 
zijn ze in begeleid.
Terwijl iedereen lekker zit te eten, 
spreek ik met Rob van Eekeren, een 
omwonende, hij vertelt me dat de plek 
waar we nu de BBQ hebben eigenlijk 
heel bijzonder is, het is het voorma-
lige Raymakers-terrein. Met de be-
stuursgroep ontwikkeling hebben ze 
zich hard gemaakt (jaren geleden) om 
hier een buiten-ontmoetingsruimte te 
maken waar bewoners samen kunnen 
komen, al een paar jaar is dit veldje 

er en hij vond het geweldig dat het nu 
eindelijk gebruikt wordt waar het voor 
bedoeld is. Met een big smile zegt hij: 
“Dit smaakt naar meer, dat moeten we 
vaker doen.”
De gele tegeltjes van het stookhuis 
zitten er nog steeds langs de kant. De 
jonge vluchtelingen bakken voor de 
bewoners van allerlei lekkers en een 
drankje erbij maakt dat het een super-
mooie middag is. Ik zit even alleen op 
een muurtje en denk wat een prachtige 
middag hier op de Mierloseweg. Al die 
kinderen die op deze manier dankjewel 
zeggen tegen alle omwonenden, wat 
voelen ze zich welkom hier. En hoe be-
langrijk is het dat deze kinderen hier 
zich zo thuis en goed op hun plek voe-
len.  Ik snap helemaal dat deze groep 
bij elkaar moet blijven. Deze jongeren 
hebben hun families achtergelaten, 
maar ervaren deze groep en de bege-
leiding als hun nieuwe familie. En de 
omwonenden zijn de fijne buren waar 
je niet zonder kunt.
Hoeveel vluchtelingen hebben we ei-

genlijk op dit moment in Helmond? 
Dat heb ik even nagevraagd. 40 jonge 
vluchtelingen uit diverse landen (waar 
deze column over gaat),  164 Oekraï-
ners bij particulieren en 238 Oekraïners 
op gemeentelijke opvanglocaties. Dus 
442 in totaal. Wat fijn dat wij gastvrij 
zijn voor deze vluchtelingen. Ook ik 
heb een big smile op mijn gezicht als ik 
naar huis rij na de geslaagde BBQ, blij 
dat deze 40 kinderen hier zo goed zijn 
opgevangen, blij dat de buurtbewo-
ners het ook als positief hebben erva-
ren. Maar vooral blij dat ik in een veilig 
land leef waar geen oorlog is. 
Oww ja, nieuwe vrijwilligers zijn altijd 
welkom.

Fijn weekend iedereen. 

Op bezoek bij 
40 jonge v luchtelingen

VOORDEEL

ADVENTURE STORE
KASTANJEHOUTSTRAAT 3 • HELMOND • 0492-523668 • WWW.ADVENTURESTORE.NL
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GRISPORT 
EVEREST MID
WATERDICHT 
VIBRAM ZOOL

€ 114.95

VERKRIJG-
BAAR 

IN MAAT 
38-47

€ 99.99

CAMPINGAZ
 ICETIME® PLUS

26L KOELBOX

€ 34.99

LAFUMA RELAX STOEL
LFM 2035 RSXA 

CLIP BAT

€ 189.99

OP=OP

WEBER BARBECUES
25 % KORTING IN ACCES-
SOIRES  OF 15 % DIRECTE 

KASSA-KORTING

COLEMAN 
KOBUK VALLEY

2 PERSOONS

ZONDAGOPEN12.00-17.00 UUR

ACTIES 
GELDIG 
TOT EIND 
AUGUSTUS. 
OP=OP

Houdoe!

De Bibliotheek Helmond-Peel orga-
niseert ook deze zomervakantie een 
vakantieprogramma voor de jeugd! 
Er is van alles te beleven. Alle in-
formatie vind je terug in de speciale 
zomerflyer die je gratis in de biblio-
theek op kunt halen. 

Workshops en voorstellingen
De jeugd kan zich inschrijven voor 
diverse workshops en voorstellingen. 
In het TechLab kun je deelnemen 
aan een SummerSchool. In 4 bijeen-
komsten ga je aan de slag met toffe 
activiteiten: bouw en programmeer 
met LEGO, ontwerp en bewerk met 
Canva of maak je eigen stopmotion 
filmpje. Kies je liever voor een korte 
workshop? Er zijn workshops en ki-
dscolleges door Curiosity World en 
MadScience. Over de prehistorie, 
over licht en kleur en werken met 

warmte. Meedoen of kijken naar een 
kindervoorstelling? Kies dan voor de 
musicalworkshop ‘Zing en dans mee 
met Moppereend’ door musicalactri-
ce Anne van den Beuken of de kinder-
voorstelling ‘Karel Kat en straatzan-
ger Piet’ door Verhalen van Annie!   

Voorlezen
Ook in de zomervakantie gaan we 
door met het voorlezen op woens-
dagmiddag in de bibliotheken. In 
Helmond is dat elke woensdag. In 
Asten, Deurne en Someren op de 
eerste en laatste woensdag van de 
zomervakantie. Voorleesbus Blikkie 
gaat wekelijks naar Speeltuin Hel-
mond-West om daar voor te lezen.

Doeboekje met verhalen en speur-
tocht bij de Verhalenspeeltuin
Ben je al eens in de Verhalenspeeltuin 

tegenover de Bibliotheek in Helmond 
geweest? Er is nu een speciaal Doe-
boekje voor de Verhalenspeeltuin, 
dat je gratis in de bibliotheek kunt 
afhalen. Daarin staan puzzels, een 
speurtocht en 2 mooie verhalen over 
Piep en zijn speeltuin-vriendjes. Na-
dat je de puzzel met speurtocht hebt 
opgelost, krijg je in de bibliotheek een 
leuk presentje. In augustus is er twee 
keer een Boekjes & Buiten in de Ver-
halenspeeltuin. Een buitenactiviteit 
om samen met jouw kindje van 2 tot 
en met 6 jaar te spelen, ontdekken en 
leren. 

Aanmelden en meer informatie
Voor uitgebreide info en aanmelden 
voor het zomerprogramma: www.
bibliotheekhelmondpeel.nl/activitei-
ten.

Kom jij deze zomer naar de bieb? 
Vakantieprogramma in de 
bibliotheek en de Verhalenspeeltuin
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Opel Mokka 1.4 T Innovation 2015
107Dkm, Navigatie, Leder, Climate Airco, 
Stoelverw., Cruise c., BlueTooth, € 189 p/m14.445

Jeep Renegade 1.4 MultiAir Limited AWD 2015
Automaat, 107Dkm, Navigatie, Beats 
audio, Cruise control, € 225 p/m 18.500

Kia Rio 1.2i Comfort Sport 2016
Airco, Alcantara , 5-Deurs, Cruise control 11.445

Seat Alhambra 1.4TSi 2011
130Dkm, Trekhaak, Climate control, 
Dealeronderhouden 12.945

Fiat Punto Evo 2013
Twin Air, 5-Deurs , Airco 6.945

Skoda Octavia 1.2TSI Elegance Business 2015
Navigatie, PDC, 17inch, Xenon,
1e eigenaar 15.945

Suzuki Baleno 1.0 Boosterjet High Executive 2017
47Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, 
Cruise control, Full LED, Luxe, € 219 p/m 14.950

Suzuki Vitara 1.6 Exclusive Automaat 2017
97Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, 
Cruise & climate control, Trekhaak, €289 p/m19.950

Renault Captur 1.2 TCe Intens Automaat 2018
84Dkm, Navigatie, Ecc Airco, Camera, 
Pdc v+a, € 249 p/m 18.950

BMW X1 xDrive20i Executive Automaat 2018
81Dkm, Cruise control, Navigatie ECC, 
Halfl eder, Stuurverw., Pdc v+a, € 429 p/m 32.400

Kia Ceed 1.4i Executive 2018
Leder, LED, Schuifdak, 
Electrische stoelen 17.945

Audi A3 1.4TFSi 2016
Automaat, S Line, Schuifdak, Keyless 25.945

Volvo XC60 2.4 D5 Diesel 2012
Automaat, 142Dkm 163Pk, Summum, 
Leder, Trekhaak 16.945

Kia Pro Ceed 1.4i GT Line 2019
Schuifdak, Alcantara, 140Pk 26.445

FIAT Panda 0.9 TwinAir Sempre 2013
85Dkm, Airco, LMV, Elektrische ramen, 
Trekhaak, € 99 p/m 5.950

Suzuki Ignis 1.2 Comfort 2019
78Dkm, Airco, Bluetooth, Eelektrische 
ramen, Parkeersensoren v&a, € 199 p/m 13.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

Onafhankelijke lokale autoleasemaatschappij voor alle merken.
Gespecialiseerd in maatwerk, ook hét adres voor leasing van gebruikte auto’s en shortlease. 
Voor direct contact Pedro Saasen 06 - 51 12 46 41 en Ton van Abeelen 06 - 23 22 56 95

(0492) 588 976 www.suzuki.nl/vdns

Al jarenlang dé Suzukidealer voor Helmond en omgeving. Alle modellen op voorraad 
inclusief demonstratieauto’s. Gespecialiseerd in privatelease en fi nancieringen. 
Laat u verrassen door ons uitgebreide assortiment, met een groot aanbod aan occasions. 

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

Al meer dan 25 jaar dé occasiondealer van Helmond en omgeving.
Goed uitgeruste werkplaats voor reparatie/onderhoud van alle merken. Meer dan 200 occasions op 
voorraad. We helpen u graag, van aankoop tot verzekering en fi nanciering!  

(0492) 588 970 www.vdns-kia.nl

Al meer dan 10 jaar toonaangevend op dealergebied.
10 x Kia Topdealer en 4 x Platinumdealer, gekozen tot beste Kia Dealer van Nederland.
Bekijk ons assortiment online en stel uw Kia samen!

Autoschade Helmond werkt samen met alle verzekeringsmaatschappijen en beschikt over een goed uitgeruste 
schadewerkplaats met ervaren medewerkers waar kwaliteit op 1 staat. Voor informatie: (0492) 588 960.

K i l o m e t e r t e l l e rc e r t i f i c a a t

Vraag naar de voorwaarden, prijs-, tekst- en afbeeldingsfouten voorbehouden.

Varenschut 21 A - Openingstijden: ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur, vrij. 9.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. 

AUTODROOM HELMOND
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Afgelopen vrijdag liep Jordi van der Kuijlen, lid van At-
letiek Helmond, in Utrecht 10.96 op de 100m sprint. Met 
deze sprinttijd is de 23-jarige van der Kuijlen de snelste 
Helmonder ooit.

Het is des te opvallender omdat Jordi in verband met zijn 
werk afgelopen jaar weinig heeft kunnen trainen. Dankzij 
de medewerking van Kinderdagverblijf ‘Het Kasteeltje’ 
kan hij zijn trainingen weer oppakken en maakt hij hope-
lijk de laatste stap naar de nationale sprinttop.

Snelste Helmonder ooit

Jordi van der Kuijlen is de snelste Helmonder ooit. F | Atletiek Helmond.

HELMOND Op donderdag-
avond 30 juni was de aftrap 
van 3 EHBO-workshops in de 
turnhal aan de Rakthof in Hel-
mond. Deze workshops van het 
Rode Kruis zijn mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van 
het Helmonds sportakkoord.

Nadat we in een nieuwsbrief van 
Jibb+ gelezen hadden over deze 
mogelijkheid, hebben we met de 
drie turnverenigingen uit Hel-
mond de handen ineen geslagen 
en deze workshops georgani-
seerd. Hierdoor krijgen maar 
liefst  37 trainsters en trainers 

van Avanti, HT’35 en SOS deze 
workshop aangeboden, welke 
specifiek gericht is op blessures 
bij turnen/gymnastiek. We zor-
gen daarmee voor een veiliger 
sportklimaat en dragen bij aan 
de professionalisering van de 
vrijwilligers in de turnsport.

De eerste avond was een succes. 
Zaken als verstuiking, ontwrich-
ting, hoofd-, nek- en wervelletsel 
kwamen aan bod. Alle deelne-
mers deden actief mee. Erg leuk 
om samen met de verschillende 
verenigingen hiermee bezig te 
zijn!

EHBO-workshops voor 
trainers van Helmondse 

Turnverenigingen

HELMOND Nu de lockdowns al een 
aantal maanden achter ons liggen 
en de evenementen en het vereni-
gingsleven weer volop tot bloei ko-
men, zijn er ook veel organisaties 
die zitten te springen om nieuwe 
vrijwilligers. Een aantal vacatures 
lichten we hieronder even uit:

Sinterklaas zoekt decorbouwers
De Fabriek van Sinterklaas is weer 
aan het draaien. Voor een nieuwe, 
succesvolle editie van ‘Het Kasteel 
van Sinterklaas’ komen elke dinsdag 
tussen 8.30 en 14.30 uur vrijwilligers 
bij elkaar om de bestaande attribu-
ten voor de inrichting van alle kamers 
van Het Kasteel van Sinterklaas te 
controleren en waar nodig te restau-
reren. Er worden ook nieuwe ideeën 
ontworpen en gemaakt.

IVN Helmond zoekt een nieuwe 
voorzitter
IVN Helmond is een natuurorganisa-
tie van vrijwilligers die natuureduca-
tie als belangrijkste doel heeft. Dat 
wil zeggen: leden en publiek informe-
ren over alles wat de natuur aangaat, 
van vogels tot planten, van insecten 
tot bomen en van milieu tot klimaat, 

om te bereiken dat er meer begrip en 
dus meer waardering ontstaat voor 
onze natuurlijke leefomgeving. Dit 
doet IVN door middel van cursussen, 
lezingen, publiekswandelingen en 
publicaties. 

De voorzitter vervult een sleutelfunc-
tie, zowel binnen het bestuur als in 
regelmatig contact met de coördina-
toren van de diverse werkgroepen.

Eetpunt in wijkhuis de Loop zoekt 
vrijwilligers
Bij het eetpunt in de Loop eten ou-
deren die op zoek zijn naar gezellig-
heid met elkaar. Om te zorgen dat 
juist ook mensen met een smallere 
beurs mee kunnen eten, worden de 
kosten zo laag mogelijk gehouden. 
De gehele voorbereiding en bereiding 
wordt door vrijwilligers gedaan en zij 
werken hierbij samen met een aantal 
deelnemers van ORO. Een heel gezel-
lig team met elkaar!

Vind je het leuk om hier je steentje 
aan bij te dragen zodat de ouderen, 
maar ook jij, een leuke middag heb-
ben, neem dan contact via www.hel-
mondvoorelkaar.nl.

Gek op dieren?
Dierenasiel Helmond zoekt mensen 
die ervaring hebben met honden voor 
versterking van het hondenteam. 
Zowel doordeweeks als in het week-
end zijn er vrijwilligers nodig voor het 
uitlaten van de honden, het spelen 
en socialiseren van honden en uiter-
aard voor het schoonmaken van de 
hokken.

Meer een poezenmens? Er is ook gro-
te vraag naar gastgezinnen voor kit-
tens (met of zonder moederpoes) en 
zwangere poezen.
    
Deze en nog veel meer leuke vacatu-
res zijn te vinden op www.helmond-
voorelkaar.nl of neem contact op via 
info@helmondvoorelkaar.nl.

Helmond voor Elkaar 
zoekt nieuwe 
vrijwilligers

CENTRUM De Stedenband Hel-
mond – San Marcos bestaat dit jaar 
veertig jaar. Ter gelegenheid daar-
van wordt er een tentoonstelling 
georganiseerd met als titel Verbin-
den – Verbinding. San Marcos is een 
stadje in het arme Midden-Ameri-
kaanse land Nicaragua. Met hulp 
vanuit Helmond is ongeveer 20 jaar 
geleden een verzorgingstehuis voor 
ouderen in San Marcos gebouwd, 
het eerste in Nicaragua. Het draagt 
de naam Horizonte.

Oud worden is een voorrecht dat ve-
len wordt ontzegd, niet alleen in San 
Marcos. Met gevoel vertelt de foto-
grafe Maria Garcia door middel van 
haar zwart/wit-foto’s over het leven 
in Horizonte. Het verbinden van ver-

leden en toekomst komt tot uitdruk-
king door jonge mensen in kleur deel 
te laten uitmaken van deze tentoon-
stelling. Deze foto’s zijn van Jan Bal-
vers. Het thema van deze tentoon-
stelling is Verbinden – Verbinding: 
verbinden van oud en jong. 

Dit om de intenties van de VN Inter-
nationale Dag van Partnerschappen 
te laten zien. De reikende handen van 
Michelangelo verbeelden dit thema; 
elkaar vasthouden is het resultaat 
van die respectvolle benadering.

De fototentoonstelling is van 17 juli 
tot 5 september 2022 te bekijken, bui-
ten bij het Speelhuis, op dezelfde wij-
ze zoals de expositie van World Press 
Photo te zien was, dag en nacht. 

Hermanamiento 
Helmond – San Marcos 

HELMONDNU.NL
Meer actueel nieuws?
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Dement en 
toch een goede 

oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk Brouwhuis. 
Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. Een echt THUIS. 

Een kleinschalig alternatief voor de verpleeghuiszorg voor mensen 
met dementie (ZZP5). 24 uur per dag professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 

Kijk op www.kbwo.nl

‘Voor iedereen betaalbaar’ • ‘We voelen ons bevoorrecht.’ • ‘Ik geef een negen!’ • ’Een mooiere plek kun je niet wensen.’ • ‘Ma voelt zich echt thuis.’

KBWO is zo spoedig mogelijk op zoek naar: 

Verzorgenden IG 

Er zijn nog plekken vrij voor nieuwe bewoners!
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Maar Humanitas doet meer. De vrij-
willigersvereniging leidt vrijwilligers 
op om ondersteuning te bieden aan 
mensen die met opvoedvragen zit-
ten. Maar ook voor hulp bij je per-
soonlijke administratie, ondersteu-
ning van gescheiden ouders of voor 
gewoon een bakje koffie en een goed 
gesprek kun je bij Humanitas terecht. 
We spraken met Marjo van Gelderen 
en Adri van Os die samen het tijde-
lijk voorzitterschap van Humanitas 
Helmond delen. En ook dat is vrijwil-
ligerswerk.

Hoe zijn jullie bij Humanitas begon-
nen?
Adri: Alweer 10 jaar terug ben ik ge-
start bij Humanitas Home-Start. 
Na mijn actieve loopbaan in het on-
derwijs als directeur en zelfstandig 
ondernemer, wilde ik graag aan de 
slag met vrijwilligerswerk vanuit mijn 
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid en betrokkenheid. De kernwaar-
den van Humanitas spraken mij aan 
en ook het werk om ouders te onder-
steunen bij opvoedingsproblemen 
sprak mij aan. 
Verschillende gezinnen heb ik lange-
re tijd begeleid en dat gaf veel vol-
doening, maar ik merkte ook dat er 
vaak veel meer speelde in een gezin. 
Met name zorgen over de financiën 
kwamen vaak naar boven. Ik heb 
mijn vrijwilligerswerk toen uitge-
breid naar de formulierenbrigade 
van de LEVgroep. Vanuit het bestuur 
kwam de vraag of ik interesse had 
om als bestuurslid actief te worden. 
In die rol ben ik toen ook gestapt en 
heb een aantal projecten opgepakt 
binnen mijn bestuurdersrol. Daarbij 

wilde ik graag ook actief blijven in het 
uitvoerende werk, want daar doe je 
het allemaal voor. Dat geeft vaak di-
recte voldoening als je mensen voor-
uit hebt kunnen helpen, terwijl in de 
bestuurdersrol je inzet daarvoor vaak 
indirect resultaat oplevert. Maar als 
projecten succesvol zijn en resulta-
ten opleveren, geeft dit ook weer een 
boost voor de organisatie maar ook 
voor jezelf. Dan weet je: Daar doe ik 
het voor! 

Marjo: 9 jaar geleden werd ik ge-
vraagd om in het bestuur van Huma-
nitas Helmond te komen. Ik voelde 
me snel thuis in het bestuur. Humani-
tas was en is veelomvattend qua pro-
jecten en door de structuur van Vrij-
willigersvereniging die in Helmond 
functioneert als een professionele 
organisatie, boeide het me gelijk. De 
inzet van de vrijwilligers binnen het 
bestaande bestuur en de projecten 
dwong respect af. Het eerste jaar was 
meer een verkenning met de vereni-
ging Humanitas op district en lande-
lijk niveau en op afdelingsniveau met 
de mensen en de projecten. Het 2e 
jaar werd ik portefeuillehouder van 
het project Humanitas BOR(= Bege-
leide Omgang Regeling) voor ouders 
en kinderen in een scheidingssitua-
tie. Een prachtig project, van grote 
betekenis voor de betrokkenen. Het 
jaar daarop kwam de portefeuille 
Gevaarlijke Liefde erbij voor mij. Ook 
een zeer betekenisvol project voor 
de jongeren en de volwassenen die 
om hen heen staan. Later nam ik wat 
secretaristaken op me, en nu al an-
derhalf jaar de voorzittersrol samen 
met Adri.

Wat is de meerwaarde van Humani-
tas in Helmond?
Humanitas verbindt mensen. We ver-
binden hulpvragers met vrijwilligers, 
we verbinden professionele organi-
saties met vrijwilligersorganisaties, 
we verbinden zakelijk beleid met het 
warme hart. En kennelijk doen we dat 
zo goed dat de gemeente ons ziet als 
een professionele organisatie. Niet 
slecht voor een groep vrijwilligers 
toch? Dat is wat je kunt bereiken als 
je enthousiasme organiseert, serieus 
neemt en mixt met deskundigheid.

Wat maakt het werken als vrijwillig 
bestuurder bij Humanitas zo leuk?
Je draagt bij aan een samenleving, 
waar mensen zelfredzaam zijn en zo 
min mogelijk een beroep hoeven te 
doen op professionele hulpverleners. 
Als bestuurders bespreek je wat er 
nodig is in de stad en bedenk je welke 
rol vrijwilligers daarin kunnen spelen. 
Die ideeën bespreek je dan met ge-
meente en samenwerkingspartners 
en als er draagvlak is dan help je om 
die projecten van de grond te krijgen. 
Het werk van Humanitas doet er echt 
toe. Veel mensen worden door onze 
vrijwilligers geholpen. We staan niet 
boven, maar naast de mensen in de 
stad die tijdelijk wat hulp kunnen ge-
bruiken. Het geeft een goed gevoel 
om zo je steentje te kunnen bijdragen 
aan een beter Helmond, maar vooral 
ook aan het levensgeluk van de vrij-
willigers en de deelnemers. En om 
dat te kunnen doen met een club van 
enthousiaste vrijwilligerscollega’s en 
een topteam van beroepskrachten, 
die elkaar allemaal een warm hart toe 
dragen, maakt het extra bijzonder. 

En, alles is ingebed in een landelijke 
vereniging die nu al 77 jaar bestaat en 
zich steeds vernieuwd heeft. En dat 
draagt weer bij aan je eigen levensge-
luk door de voldoening dat je samen 
waardevolle activiteiten ontplooit 
voor de samenleving.

Wat wil je nieuwe bestuurders mee-
geven?
We zijn op dit moment nog volop op 
zoek naar nieuwe bestuurders. Wat 
we ze mee willen geven is: stap over 
je schroom heen. In het bestuur is 
plek voor zowel wat oudere mensen 
met leidinggevende en/of bestuurs-
ervaring, maar zeker ook voor jonge-
re en onervaren kandidaten die juist 
wat meer ervaring op willen doen in 
bestuurlijk werk. 
Zo’n vrijwillige bestuursfunctie kan 
daar een prima plek voor zijn. Als je 
maar een grote dosis enthousiasme 

en maatschappelijke betrokkenheid 
meebrengt en wat tijd kunt investe-
ren. Kom eens praten over de moge-
lijkheden. Elke kennismaking begint 
met een goed gesprek. Dus heb je 
interesse in ons? Maak gauw een af-
spraak en mail naar helmond@hu-
manitas.nl onder vermelding van je 
contactgegevens en we nemen snel 
contact met je op.

Naast het vrijwilligerswerk als be-
stuurder is Humanitas ook nog op 
zoek naar vrijwilligers die iets willen 
betekenen in ondersteuning van jon-
ge ouders, de voorlichting aan jonge-
ren over seksuele weerbaarheid en 
loverboy-praktijken en hulp bij per-
soonlijke administratie. 
Elke vrijwilliger wordt door ons opge-
leid en begeleid. Ook voor deze func-
ties kun je mailen met helmond@
humanitas.nl.

Humanitas? Moet ik dat kennen?
HELMOND Voor veel mensen is de naam Humanitas nog onbekend. Jammer eigenlijk, want tegelijk weet een groot 
deel van de inwoners de weg naar de projecten van Humanitas goed te vinden. Humanitas houdt kantoor aan de 
Engelseweg in Helmond, naast Super Sociaal. Op de begane grond van het Humanitaskantoor bevindt zich de Hu-
manitas Ruilwinkel, waar iedere Helmonder spullen of diensten kan ruilen voor punten. Met die punten kan in de 
Ruilwinkel betaald worden. 

Na het vergaren van kennis wordt 
een volgende stap in de uitvoering 
gezet in overleg met de plaatselijke 
bevolking. Onze projectleider Mi-
chael Maunda ziet mogelijkheden 
om het succes van de regio Lemek te 
kopiëren naar de regio Abossi. Het 
project kan nu al succesvol genoemd 
worden. Mede door dit succes en 
het tijdspad van het project (10 jaar) 
is er samenwerking gecreëerd met 
Wilde Ganzen, stichting GAD (Glo-
bal Agricultura Development) en 
ProDairy-Kenya. Al deze stichtingen 

richten zich op ondersteunen van lo-
kale boeren met als doel duurzaam 
en effectief boeren. Ook het MOV 
Stiphout heeft ons bij de start finan-
cieel ondersteund, maar kiest er nu 
voor om zich te richten op andere lan-
den in Afrika. 

Naast het landbouwproject hebben 
we ons de laatste maanden ingezet 
om de plaatselijke bevolking te on-
dersteunen bij het voedseltekort en 
de watervoorziening. Ook het zie-
kenhuis in Lemek hebben we kunnen 

voorzien een bloedanalyse-apparaat. 
Hiermee hopen we dat er voldoende 
gezonde arbeidskrachten zijn en ko-
men met een toekomst in de land-
bouw.

We leven in een bijzondere tijd waar-
in vooral de wereld en de verhoudin-
gen in de wereld aan het veranderen 
zijn. De oorlog in de Oekraïne heeft 
ons wel aan het denken gezet. Duur-
zaamheid en goed geld besteden zijn 
de uitdagingen voor de komende tijd. 
De overheden verwachten voedsel-
problemen in de ‘derdewereldlan-
den’. Een reden te meer om de men-
sen daar weerbaar en innovatieve 
landbouw aan te bieden. 
De afgelopen 2 jaren zijn we ieder-
een dankbaar die ons gesponsord 
heeft. Dit heeft ons een goede start 

gegeven. En we willen doorzetten en 
snappen dat in deze tijd meer vanuit 
de win-wingedachte wordt gewerkt. 
Daarom heeft Kupanda2grow een 

duurzame verjaardagskalender ge-
maakt. Deze is te verkrijgen voor 15 
euro en is te bestellen via kupan-
da2grow@gmail.com. De kalender 
geeft u het beeld van onze activitei-
ten in Kenya en attendeert ons op het 
feit dat we in deze onzekere tijd onze 
mooie momenten moeten blijven 
koesteren.

Kupanda2grow en co 
Enthousiast zijn we gestart met het landbouwproject in Lemek. Daar zijn 
boeren maar vooral boerinnen opgeleid om effectievere landbouw te ont-
wikkelen. We zien dit als een eerste stap in de vooruitgang en duurzame ont-
wikkelingshulp. 
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WIJ ZIJN TER ONDERSTEUNING VAN ONZE 
HUISHOUDELIJKE DIENST OP ZOEK NAAR EEN 

MEDEWERKER(STER) 
INTERIEURVERZORGING/HOUSEKEEPING 

GEMIDDELD AANTAL UREN PER WEEK 10 TOT 15.
WERKTIJDEN VROEGE OCHTEND TOT KORT IN DE MIDDAG.

Vacature Interieurverzorging

Kaak 11, 5763 PK  Milheeze  -  T. 0492 - 82 00 80  -  www.nederheide.nl 

dagen per week beschikbaar is. De diensten zijn voornamelijk van 06.30 uur tot 12.00 uur. Bij Hotel Restaurant Nederheide 
is altijd wat te doen. Kijk voor meer informatie over het bedrijf op www.nederheide.nl 

Functieomschrijving
Als medewerker interieurverzorging draag jij een belangrijk steentje bij aan de uitstraling van het bedrijf. Samen met twee 
collega’s zorg jij ervoor dat alles spik en span is voor onze gasten.
Je werkzaamheden bestaan dan ook uit alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden, waaronder de volgende taken:
• Schoonmaken van het restaurant, feest- en vergaderzalen • Schoonmaken van het zwembad • Schoonmaken van de 
hotelkamers • Schoonmaken van kantoorruimte • Wassen en drogen van keukenlinnen

Jouw kwaliteiten
• Servicegerichte en integere instelling • Goede beheersing van de Nederlandse taal • Minimaal 20 jaar oud • Enige 
relevante werkervaring is een pre • Je bent representatief, zelfstandig, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een actieve
houding • Je bent woonachtig in de directe omgeving van Milheeze en beschikt over eigen vervoer • Je bent minimaal 2

 
Ben jij degene die wij zoeken? Mail dan je sollicitatie en CV naar heidi@nederheide.nl

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

T. 0492 - 82 00 80  - www.nederheide.nl

VACATURE

werken met het leukste

team van helmond?

KARWEI helmond zoekt

ambitieuze  assistent 

store manager
Reageer dan snel via de QR code of
neem rechtstreeks contact op via
talent@bourrelier-group.com

Kijk voor onze overige vacatures op werkenbijkarwei.nl

HELMOND-NOORD Na een hele succesvolle 
actie vorig jaar, willen we de speeltuinactie dit 
jaar weer organiseren. In het kader van jeugd 
in beweging brengen en de jeugd weer meer 
samen laten buiten spelen, willen we samen 
met de basisscholen in Helmond-Noord een 
actie opzetten met als doel een leuke speel-
middag in Speeltuin Leonardus. Hiermee on-
dersteunen we tegelijk Speeltuin Leonardus, 
een hele mooie en belangrijke plek in Hel-
mond-Noord waar kinderen elkaar kunnen 
ontmoeten en veilig buiten kunnen spelen en 
bewegen. 

In Winkelcentrum de Bus hangen we foto’s op 
van verschillende speeltoestellen van Speeltuin 
Leonardus. Het is een soort puzzeltocht. De 
kinderen kunnen op deelnamekaarten invullen 
waar ze de foto’s hebben gevonden.  Als zij de 
deelnamekaart komen inleveren, krijgen ze van 
ons een strippenkaart voor de Speeltuin. 

Op de strippenkaart staat het volgende: entree 
voor de speeltuin, een ijsje, een drankje, iets 
lekkers en een aandenken aan de dag. De ver-
snaperingen mogen de kinderen in het winkeltje 
gaan ophalen. Bij het ophalen van de aanden-
kens leveren de kinderen hun strippenkaart in, 
zodat wij de ingeleverde strippenkaarten met 
de speeltuin af kunnen rekenen. 

Zo hebben de kinderen een fijne, gezonde, in-
tensieve beweegmiddag met vriendjes en vrien-
dinnetjes. Deze middag kunnen ze zelf inplan-
nen op een dag naar keuze in de zomervakantie. 
De deelnamekaarten zullen via de basisscholen 
worden verspreid. Hiervoor hebben we Basis-
school de Rank, De Bundertjes, De Toermalijn 
en Kindcentrum Mozaïek. Iedereen was erg en-
thousiast om weer mee te doen. Kortom, weer 
een mooie samenwerking tussen De Bus, scho-
len, Leonardus Speeltuin en Wijkmanagement 
Helmond. 

Speur jij je eigen dagje 
speeltuin bij elkaar?

F | Winkelcentrum de Bus.
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Tekst en foto’s: Henk van Dijk

HELMOND – OOST Het St. Catharina-
gilde Helmond heeft op zondag 10 juli 
weer het jaarlijks Koningsschieten ge-
houden. Deze dag werd door het gilde 
geopend, door via de aanlooproute via 
de Bakelsedijk om half tien eerst de H. 
Mis bij in de St. Jozefkerk bij te wonen. 
Deze H. Mis werd van daag voorgegaan 
door Pastor Koopmans. Na deze plech-
tige H. Mis, ging het St. Catherinagilde 
naar de gildekamer bij Binderen voor 
een samenzijn. Er werd daar, voordat 
het Koningsschieten een aanvang zou 
gaan nemen,  de gezamenlijke lunch in 
de gildekamer bij Binderen gebruikt. 
Dan was het om kwart voor twee tijd dat 
het St. Catherinagilde met slaande trom 
driemaal om de schutsboom trok. Dit is 
een gebruikelijke ceremonie, voordat 
het Koningsschieten gaat beginnen.

Koningsschieten
Het eerste dat dan plaatsvond, voordat 
alles een aanvang kon gaan nemen, was 
dat oud-koning Ted Hegeman zijn zilver 

inleverde en werd de koningsvogel onder 
de schutsboom gehangen. Om twee uur 
kon dan het Koningsschieten beginnen. 
Het eerste schot dat werd gelost, ge-
beurde door een vertegenwoordiger van 
het gemeentebestuur en dat was in dit 
geval wethouder Marita van Lierop. De 
volgende schoten werden gelost door 
pastor Koopmans, de afgaande koning 
Ted Hegeman en de aanwezige eredeken 
Fons Jacobs. Verder was ook aanwezig 
eredeken Sjef. Daarna volgden de gilde-

leden, die op volgorde van loting waren 
vastgesteld. Met de strijd bij het schieten, 
was het spel gelijk op de wagen. Er waren 
mannen en vrouwen, die gelijk maar even 
de vogel, die hoog in de schutsboom was 
gehesen, begonnen te ontleden. Bij stuk-
je en beetje kwamen de stukjes hout naar 
beneden gevallen, die eraf geschoten 
werden. Dan was het moment daar, dat 
er nog maar een deel van de vogel over 
was en de schutter die aan de beurt was, 
de ex-koning Ted Hegeman, schoot hem 

ram in twee delen. Iedereen dacht dat de 
strijd gestreden was, maar helaas. De ene 
helft viel omlaag en de andere helft bleef 
op de rand, boven in de schutsboom lig-
gen. 

De volgende schutter was Eef Luijben, hij 
was al vier keer eerde koning geweest en 
die schoot het achtergebleven deel met 
het laatste koningschot uit de boom. Hij 
werd hiermee voor de vijfde keer de ko-
ning van het St. Catherinagilde. Voor de 
statistieken werd bekend gemaakt, dat in 
de zesde ronde, bij het vijfennegentigste 
schot, het Koningsschot werd afgevuurd 
door Eef Luijben.

Het publiek
Na deze spannende strijd, werd aan het 
aanwezige publiek de kans geboden om 
ook een schot op de vogel te wagen. Hier 
wilde men natuurlijk de kans wagen om 
ook een prijsje in de wacht te slepen.

Installatie nieuwe koning
Omstreeks kwart voor zes was dan uit-
eindelijk het tijdstip aangebroken om de 

nieuwe koning te gaan installeren. De 
nieuwe koning en zijn koningin werden 
verzocht plaats te nemen voor de schuts-
boom. Dé koning werd hier natuurlijk 
geïnstalleerd volgens de eeuwenoude 
gebruiken. Het zilver werd hem omge-
hangen en ook de lauwerkrans. 

Als eerste kwam de handwassing aan 
bod voordat het los kon gaan. Hierna 
werd het vaandel uitgespreid en werd het 
koningspaar verzocht hier over heen te 
lopen. Ook een ritueel is het roken van de  
Goudse pijp. Eef was weliswaar gestopt 
met roken, maar was wel zo sportief dat 
hij de pijp aan liet steken, maar het ging 
niet zo goed. Dat ook gildeleden niet vies 
zijn van een glaasje wijn, kwam op het 
laatst, want toen werd er nog een glaasje 
Erewijn gedronken, op het heil en de ge-
zondheid van de nieuwe koning. 

Het bestuur had nog een verrassing in 
petto, want alle aanwezigen werden 
getrakteerd op de frietwagen, waarmee 
gezamenlijk de zeer geslaagde dag werd 
afgesloten.

Jaarlijks Koningsschieten bij het 
St. Catharinagilde geslaagd

Tekst en foto: Wendy Lodewijk

HELMOND Voor velen is Jan Jaspers 
een bekend gezicht binnen de ge-
meente Helmond. Toen in 2002 de Wet 
dualisering gemeentebestuur inge-
voerd werd, moest elke gemeente een 
griffier aanstellen. Voor de gemeente 
Helmond was dat Jan. Hij is dus de al-
lereerste griffier van onze gemeente en 
nam vorige week na 20 jaar afscheid. 
Afgelopen donderdag was zijn recep-
tie. Wij gingen een paar dagen van te-
voren met hem in gesprek. 

Loopbaan
Jan is geboren in Lieshout en volgde daar 
de lagere school. Vervolgens ging hij 
naar het atheneum van het Carolus Bor-
romeus College, gevolgd door een studie 
Nederlands recht in Tilburg. “Daarna 
mocht ik in dienst”, vertelt Jan. “Ik zeg 
bewust dat ik dat mocht. Ik kreeg een 
spoedopleiding militaire dienst en heb 
welgeteld 3x5 kogels afgevuurd, meer 
niet”, zegt hij met een lach. “Daarna 
ging ik aan de slag bij de stafdirectie van 
de secretaris-generaal van Defensie. Na 
die tijd ben ik bij Defensie gebleven als 
woordvoerder. In 1990 werd ik directie-
secretaris van het Elkerliek ziekenhuis. 
Toen verhuisde ik van Den Haag naar 
Helmond. In 2000 maakte ik de over-
stap naar de gemeente. In 2002 moest 
dus met de nieuwe wet elke gemeente 

een griffier hebben, mede om de politiek 
dichter bij de burger te brengen. Deze 
functie heb ik altijd met heel veel plezier 
bekleed.”

Leuk werk
“Ik zeg altijd gekscherend dat ik 37 werk-
gevers heb”, vervolgt hij vrolijk gestemd. 
“Je bent immers in dienst van de raad (en 
niet van de gemeente), je bent hun eer-
ste adviseur. Dit werk vind ik bijzonder 
interessant, omdat je je begeeft op het 
snijvlak tussen enerzijds de burgers en 
de maatschappij en anderzijds de orga-
nisaties en overheidsinstellingen. Ik heb 
nooit een politieke voorkeur ontwikkeld, 
alle raadsleden zijn me even dierbaar. Ik 
vind het belangrijk om er onbevangen in 
te staan. Het was een fijne tijd, ik heb me 
hier altijd erg thuis gevoeld. Ik kreeg als 
het ware elke 4 jaar nieuwe werkgevers. 
Kennis en ervaringen van de voorgaande 
raadsperiode nam ik mee naar de vol-
gende. Nu maak ik ruimte voor de nieu-
we griffier. Het beste moment voor een 
griffier om in te stappen, is natuurlijk als 
er een nieuwe gemeenteraad samenge-
steld is, dus dit voelt als een natuurlijk 
moment. Garrelt de Graaf is voorgesteld 
als mijn opvolger, in wie ik alle vertrou-
wen heb.”

Niet stilzitten
Is het dan nu tijd om achter de zogehe-
ten geraniums te gaan zitten? “Absoluut 

niet!”, zegt Jan stellig. “Ik vind het be-
langrijk met mijn hoofd bezig te blijven. 
Ik blijf nog een jaartje bij de gemeente 
werken als jurist. In de tussentijd ga ik 
me oriënteren op een studie. Ik wil graag 
weer gaan studeren, niet om er iets mee 
te ‘moeten’ gaan doen, maar gewoon 
om mijn hersenen aan de gang te hou-
den. Ik denk vaak terug aan ome Frans. 
Vroeger bezat hij een hagelslagfabriek. 
Toen hij deze verkocht, vroegen mensen 
wat hij nu ging doen. ‘Ik ga filosofie stu-

deren’, zei hij. ‘Gewoon om mijn hoofd 
aan de gang te houden.’ Ik besef nu dat 
ome Frans echt gelijk had”, besluit Jan.

Stadspenning
Tijdens zijn afscheidsreceptie is Jan ver-
rast met de Stadspenning. De gemeente 
zegt hierover: ‘De heer Jaspers heeft een 
grote bijdrage geleverd aan de nieuwe 
bestuurlijke structuur van onze gemeen-
te en de positie van de gemeenteraad. 
Hij gaf een geheel nieuw ambtelijk on-

derdeel, de griffie, in belangrijke mate 
vorm.
Als blijk van grote waardering voor de 
decennia-jarenlange inzet van de heer 
Jaspers voor de gemeenteraad van onze 
stad heeft het college de Stadspenning 
toegekend. De Stadspenning van de 
gemeente Helmond kan worden toege-
kend als blijk van waardering voor een 
activiteit of een reeks van activiteiten, 
waarmee de lokale gemeenschap op-
merkelijk werd gediend.’

Afscheid allereerste griffier gemeente Helmond

Jan Jaspers bij het in aanbouw zijnde Huis voor de Stad. F | Wendy Lodewijk.
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Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór vrijdag 29 juli naar: 

actie@deloop.eu o.v.v. 4x4 rijden.

ACHTEN • AFDWALEN • BEELD • BERGHOK • BROOD • CATEGORIE
CHIQUE • DECORATIEF • DORPELING • ESPEN • FEEKS • FLEECE

ICETEA • INPAKKEN • KATTENTONG • KAVEL • KEUKEN • NADELIG
NIETS • OPGEVEN • PAPRIKA • PERRON • QUOTE • SOBER • SYNCHROON

TREIN • VOLBRENGEN • WANHOPIG • WISSER

V N E L A W D F A K I R P A P
O P G E V E N C S C E S P E N
L W I S S E R Y A B H U R E I
B K A T T E N T O N G T K C B
R E E N A C E S F T S K E E F
E I K O H G R E B L A T E N N
N T B R O O D O R P E L I N G
G N O R R E P I N A D E L I G
E O I U E F E I T A R O C E D
N E E U Q I H C G T K A V E L

Heb je altijd al eens terrein willen rijden? 
Dan is dit de activiteit voor jou.
Bij deze activiteit is het een strijd tussen jou en de elementen. Probeer het 
parcours zo rustig mogelijk en het behendigst te bedwingen. In de baan 
hebben we verschillende elementen bijvoorbeeld: Boomstam rijden, steile en 
gladde hellingen, steile hellingshoeken en een modderbak.

Wat kan je verwachten van dit programma?
We starten met een welkomst drankje. Tijdens het drankje worden instructies 
gegeven en formulieren ondertekend met de kennisgeving dat u akkoord 
gaat met de voorwaarden en dat alles geheel op eigen risico is. Hierna gaan 
we gezamenlijk het parcours ontdekken, en de terreinwagens starten. Na het 
terreinrijden gaan we het programma afsluiten.www.good4fun.nl

HELMOND De Damiaanparochie in Helmond 
heeft, voor de jaarlijkse actie Kerkbalans, brieven-
op-naam rondgebracht aan alle ingeschreven pa-
rochianen. Alle mensen die gedoopt zijn binnen de 
parochie en in alle andere parochies in Nederland 
worden als parochiaan geregistreerd in de kerkle-
denadministratie van de Rooms-Katholieke Kerk. 
Alle kerkgenootschappen, waaronder dus ook de 
Katholieke Kerk en bijvoorbeeld ook de Protes-
tantse Kerk etc., zijn vervolgens aangesloten bij 
SILA. SILA staat voor: Stichting Interkerkelijke 
Leden Administratie, en is een landelijke organi-
satie. 

Op het moment van een doop van een kind wordt 
een zogenaamde SILA-stip aangebracht bij zijn of 
haar naam in de Gemeentelijke Basisadministratie, 
zodat het lidmaatschap bij verhuizing niet verloren 
gaat.
In de Gemeentelijke Basisadministratie staat dus 
achter de naam van iedere burger die door een bij de 
SILA aangesloten kerkgenootschap bij de SILA als 
parochiaan is aangemeld een ‘SILA-stip’. Het is niet 
letterlijk een stip, maar een digitaal kenmerk. Wan-
neer de betrokken burger verhuist, weet de gemeen-
teadministratie door de SILA-stip dat de mutatie 
ook moet worden doorgegeven aan de SILA. De ge-
meente weet zelf niet bij wélk kerkgenootschap de 
betrokkene hoort, wel dát mutaties moeten worden 
doorgegeven aan de SILA. Bij de SILA weet men bij 
welke kerkgenootschap de betrokkene behoort en 
zo kan de SILA de binnengekomen mutatie doorge-
ven aan de parochie waar het om gaat. En zo is de 

bal weer rond en ontvangen wij van SILA de gege-
vens van elke parochiaan die binnen onze parochie 
komt wonen.

Voor de actie Kerkbalans schrijft de parochie alle, 
als parochiaan geregistreerde, hoofdbewoners van 
elk adres aan voor een financiële bijdrage in de jaar-
lijkse kosten die de parochie heeft. De bijdrage die 
u betaalt, wordt gebruikt voor de kosten van uw 
plaatselijke kerk, zoals onderhoud van het gebouw, 
verwarming, verlichting, pastorale projecten, bij-
zondere vieringen en ook de salarissen van de leden 
van het pastoraal team. Het gaat dus om alle kosten 
die gemaakt worden om de kerkdeuren van onze 
kerken open te kunnen houden.

Mocht u in de toekomst geen contact/correspon-
dentie van de Damiaanparochie willen ontvangen, 
dan kunt u dit kenbaar maken aan het secretariaat 
van de parochie. U blijft dan wel ingeschreven als 
katholiek, maar ontvangt dan geen post meer van 
de parochie. Wenst u helemaal uitgeschreven te 
worden uit de Katholieke Kerk, dan kunt u dit ken-
baar maken aan de parochie waar u bent gedoopt. 
Dit kan via een speciaal formulier wat op de website 
te vinden is.

Mocht u geen post van de parochie ontvangen heb-
ben, neem dan even contact op met het secretariaat 
en schrijf uzelf in als lid van de parochie. Mensen die 
in een andere parochie wonen, maar wel lid willen 
worden, krijgen de vermelding ‘voorkeurparochi-
aan’. 

Ook een brief van de parochie ontvangen?

Afgelopen 9 juli vond de allereer-
ste Zero Waste-tour van Helmond 
plaats. Deelnemers wandelden 
door de stad en leerden hoe zij 
met minder afval en minder plastic 
boodschappen konden doen. On-
der begeleiding van 3 coaches werd 
duidelijk waar je bijvoorbeeld met 
je eigen verpakking (bakjes, zakjes 
enzovoorts) kunt komen winkelen.

Met deze eerste editie liepen 11 deel-
nemers mee. Alle ondernemers na-
men de tijd en vertelden enthousiast 
over hun eigen zero waste-beleid en 
hoe zij hun steentje bijdragen aan 
minder (plastic) afval. De deelnemers 
hebben op hun beurt lekker rondge-
snuffeld in de winkels en afvalvrij hun 
inkopen gedaan. Er zijn veel mooie 
plekjes ontdekt en iedereen is er wij-
zer van geworden. Dit is voor herha-
ling vatbaar!

Wil jij je ook inzetten om de jaarlijk-
se afvalberg minder hoog te maken 
en ben je benieuwd naar waar je 
met eigen verpakkingen kunt komen 

shoppen? Meld je dan aan voor de 
maandelijkse nieuwsbrief op www.
pakt-aan.nl. Via deze nieuwsbrief 
word je onder andere als eerste op de 
hoogte gesteld van de volgende Zero 
Waste-tour!

Zero Waste Tour 
Helmond groot 
success

F | Yvette Loeve.
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Uitvaartzorg van de KerkhofUitvaartzorg van de Kerkhof
Dé uitvaartondernemer voor Dé uitvaartondernemer voor Helmond en omstreken...Helmond en omstreken...

Ook met een verzekeringOok met een verzekering
bij o.a. Dela, Monuta, ...bij o.a. Dela, Monuta, ...

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl||
Informeer  gerust naar de mogelijkheden.Informeer  gerust naar de mogelijkheden.

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.

Eén vaste contactpersoon die Eén vaste contactpersoon die 
alles stap voor stap met u regelt.alles stap voor stap met u regelt.

Voor iedereen en ieder budgetVoor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.een uitvaart op maat.

Damiaan de Veuster te Helmond
Luciakerk Mierlo-Hout | Trudokerk Stiphout
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Helmond-West
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Zaterdag 16 en zondag 17 juli: 16e zondag door het jaar C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Fam. Spruit-Heimerikx
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek en Kinderkerk
Gonny van Berlo-van Kessel vw verjaardag

10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers m.m.v. Cantorij en Kinderkerk
Jo van Vegchel-Wartenberg; Christina Bernardina-Leer; Antoine PhAm Ba Luong; 
Overleden ouders van familie Nguyen Pham  
Doop Luuk van Stiphout; James Lipscomb en Jaydi Dirks 
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Gregoriaans koor
Joke Adriaans van wie afscheid genomen is
Zr. Theobalda Sanders; Theo van Bommel; Annie Vlamings- Bergerhof

Donderdag 21 juli
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 23 en zondag 24 juli: 17e zondag door het jaar C/ begin zomervakantie
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jozefkoor uit Asten
Intenties: Zr. Marie-Alphonsine van Stokkum; pater Frans Grul o.p.; Zr. Livina van Hest
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Edith Steinkoor
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor.  
Aansluitend zegen van auto’s en voertuigen op voorspraak van Sint Christoffel op het 
kerkplein.

Donderdag 28 juli
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Evangelische Gemeente Helmond
Eredienst
Zondag 24 juli staat tijdens de eredienst het evangelie van onze Here Jezus Christus weer 
centraal. We vieren ook het avondmaal waarin we het lijden, sterven én opstanding van onze 
Here Jezus Christus herdenken. Spreker is Peter Baan. Onze gastvrouwen staan klaar om u 
van harte welkom te heten. Aanvang eredienst 10 uur, de zaal is open vanaf 9.30 uur.

Tiener- en kinderdienst
Tijdens de komende vakantie is er GEEN aparte dienst voor kinderen en tieners. 

Huiskring
Komende dinsdagavond is er geen huiskring in verband met vakantie.

Vrouwenochtend
Op donderdagmorgen 28 juli is er vrouwensamenkomst.
Plaats van samenkomst op zondag: 
Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 51 Helmond. 
Voor verdere informatie zie onze website: www.evangelischegemeentehelmond.nl. 
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl.

Eucharistievieringen in de Parochie H.Lambertus 
Jozefkerk, Tolpost 1. Zondag 9:30 en 11:00, maandag t/m donderdag 9:00, 
vrijdag 19:00 en zaterdag 12:00 uur.

Lambertuskerk, Kerkstraat 54. Zondag 11:00 uur
Edith Stein, Groningenhof. Zondag 9:30 uur
Pauluskerk, Paulus Potterlaan. Zaterdag 17:00 uur

Parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE. Geopend woensdag en donderdag 9:30-12:00 uur. 
0492-522109. Mail: parochie@heiligelambertus.nl. www.heiligelambertus.nl.WWW.HELMONDNU.NL

Meer actueel nieuws?

Tijn Poelmann

U bent altijd welkom voor 
een open gesprek.

Bel 0492 - 66 60 00 of ga 
naar monutamagis.nl.

Magis

  helder 
 over 
 wat een 
uitvaart    
  kost

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/helmond of bel 0492 72 94 78
voor een persoonlijk gesprek.

Valerie Goossens van DELA
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STIPHOUT Deze vanwege het coronavirus uitgestelde 25e editie 
vindt nu plaats van dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 juli 2022. U kunt 
vertrekken vanuit HAC (Helmondse Atletiek Club), Molenven 3, 
5708 DW Stiphout. U heeft de keuze uit de fietsroutes van 30, 45 
en 60 km.

Routes 
Fiets4Daagse De Peel biedt meer dan fietsen alleen en schenkt speci-
ale aandacht aan bezienswaardigheden. Meedoen aan Fiets4Daagse 
De Peel is pas echt genieten, elke dag opnieuw, voor jong en oud. Een 
Fiets4Daagse die u moet beleven…!

Inschrijven
Inschrijven voor F4D De Peel kan tot en met 20 juli 2022. Voor alle in-
formatie en uitleg zie onze website: www.fietsvierdaagsedepeel.nl. 
Inschrijven kan ook dagelijks aan de kassa’s van de Fiets4Daagse De 
Peel vanaf 26 juli tot en met 29 juli 2022.

Vertrektijden:
30 km-route dagelijks vanaf 10:00 tot 13:00 uur
45 en 60 km-routes dagelijks van 09:00 tot 13:00 uur

Inschrijfadressen
VVV Helmond, Watermolenwal 11, telefoon 0492 – 522 220 en DA Dro-
gisterij van Leuken, Dorpsstraat 58e, telefoon 0492 – 523 628.

Routebeschrijvingen
De gedetailleerde beschrijvingen 2022 ontvangt u dagelijks, nadat u 
een keuze gemaakt heeft, op de startplaats. Op de startplaats wordt 
de mogelijkheid aangeboden om als Fiets4Daagse-deelnemer de rou-
tes met GPS te rijden. Deze kunnen dagelijks, voor vertrek, worden 
gedownload.

Loterij
Iedere dag wordt een loterij georganiseerd. Dit jaar hebben wij op 
vrijdag 29 juli 2022 als hoofdprijs een e-bike van Gazelle, geschonken 
door Henk van Rooij Fietsen en Tria Fietsen Stiphout. Om aanspraak 
op deze prijs te kunnen maken moet u minimaal 3 dagen hebben mee-
gefietst en persoonlijk bij de betreffende verloting aanwezig zijn.

Herinnering
Iedere deelnemer ontvangt bij de start een fietsvlaggetje. Fietst u alle 
4 dagen een route, dan ontvangt u op de slotdag een herinnerings-
medaille.

Graag tot dinsdag 26 juli bij de 25e start van de Fiets4Daagse De Peel 
vanuit Stiphout!

De 25ste Fiets4Daagse 
De Peel 2022 
vanuit Stiphout

HELMOND EnergieHuis Slim Wo-
nen verzorgde dit voorjaar voor de 
2e maal de opleiding Bespaar- en/of 
Energiecoach. En wederom was de 
deelname groot vanuit de 8 samen-
werkende gemeenten in de regio. 

46 nieuwe Energiecoaches ontvingen 
8 juli een certificaat van deelname. 
Hiermee groeit het aantal vrijwillige 
Bespaar- en Energiecoaches van het 
EnergieHuis Slim Wonen tot boven 
de 100, zodat iedere deelnemende 
gemeente over voldoende coaches 
beschikt om de inwoners deskundig 
te informeren.

Bespaar- en Energiecoaches voor en 
door bewoners 
Bespaarcoaches helpen huurders en 
woningeigenaren met eenvoudige 
maatregelen om energie te bespa-
ren, wat hard nodig is met de al maar 
stijgende energieprijzen. Energie-
coaches gaan een stap verder. Zij on-
dersteunen huiseigenaren met een 
concreet verbeterplan om door iso-
latiemaatregelen en zelf opgewekte 
energie de eigen woning stapsgewijs 
te verduurzamen.

Vraag naar onafhankelijke voorlich-
ting verdubbeld
Door de hoge energieprijzen is de 
vraag naar deskundige onafhankelij-
ke voorlichting verdubbeld. 
Vooral de gratis ‘Woning-QuickScan’ 
met verbeterplan op de website is 
zeer populair. Ook het aantal per-
soonlijke afspraken met Energiecoa-
ches is sterk toegenomen en ook de 
vrije inloopspreekuren worden zeer 
goed bezocht. Ook waren er meer 
deelnemers bij de lokale themabij-
eenkomsten over warmtepompen, 
zonnepanelen, slim isoleren en 
ventileren en bij de workshop Wo-
ning-QuickScan met verbeterplan 
maken.

100 Bespaar- en Energiecoaches in 
de regio Helmond
In de regio staan 8 teams met des-
kundige Bespaar- of Energiecoaches 
klaar om bewoners te helpen met 
energie besparen en het geven van 
gratis voorlichting. Huurders en voor-
al huiseigenaren hebben veel profijt 
bij de onafhankelijke voorlichting 
door de deskundige coaches van het 
EnergieHuis Slim Wonen. 

Afspraken en inloopspreekuren in 
de zomermaanden (zie ‘Contact’ op 
de website)
• Vrije inloopspreekuur op wo-do-vrij 
13-17.00 uur EnergieHuis, Torenstraat 
3 Helmond
• Persoonlijke afspraak met een Ener-
giecoach in EnergieHuis, Torenstraat 
3 Helmond 
• Zomerinloopspreekuur elke zater-
dag 11.00-13.00 uur in de bibliotheek 
Nuenen (H. v. Berckellaan 18).
Stichting EnergieHuis Slim Wonen, 
slim besparen en gratis voorlichting 
De Stichting EnergieHuis Slim Wonen 
is een samenwerking van, voor en 
door bewoners van 8 gemeenten in 
de regio: Asten, Deurne, Gemert-Ba-
kel, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laar-
beek, Nuenen en Someren.  Bekijk 
alle lokale initiatieven via onze web-
site en kies ‘In Jouw gemeente’ of ‘In 
mijn buurt’. 
Meer weten: info@energiehuisslim-
wonen.nl of www.EnergieHuisSlim-
Wonen.nl.

EnergieHuis Slim Wonen heeft 100 
Bespaar- en Energiecoaches opgeleid 

Zomerbijeenkomst 8 juli 2022 EnergieHuis Slim Wonen. F | Anton van Stekelenborg.

1 van de 8 teamfoto’s: Bespaar- en Energiecoaches in de gemeente Helmond. F | Anton van Stekelenborg.

MIERLO-HOUT Samen naar een 
gezondere leefstijl. Door een ge-
zondere leefstijl kunnen we ge-
zondheidsproblemen gedeeltelijk 
voorkomen of verlichten. Door 
gewoonweg iets meer te bewegen, 
beter te letten op onze voeding, 
wat vaker te ontspannen of ons in 
te zetten voor iets waar we voldoe-
ning uithalen, werken we al aan 
een betere gezondheid.

Op zondag 2 oktober 2022 organi-
seert Kansrijk Mierlo-Hout samen 

met vele partners de beurs ‘Op je 
Gezondheid’. Een dag met veel in-
formatie over bewegen en voeding. 
Talloze verenigingen en organisaties 
gaan graag met je in gesprek en in-
formeren je over de mogelijkheden. 
Er zijn gezellige stands met gezon-
de, maar ook lekkere hapjes. Neem 
deel aan de gezondheidscheck en 
krijg direct een persoonlijk advies. 
Maak gebruik van het aanbod aan 
proeflessen en krijg antwoord op 
vragen, waar je mee zit.
Kortom een beurs, die zo veel om-

vattend is, dat er voor elk wat wils 
is. Zelfs voor iemand, die superge-
zond is en naar een gezellig evene-
ment wil. Dus kom naar de beurs om 
kennis te maken met alles wat Hel-
mond op het gebied van gezondheid 
en een gezonde leefstijl te bieden 
heeft! Bezoek deze beurs, de moei-
te waard! Zondag 2 oktober 2022. 
Wijkhuis de Geseldonk, 11.00-17.00 
uur. Wil je standhouder worden? Of 
meer info? Mail naar 
info@kansrijkmierlohout.nl of kijk 
op  www.opjegezondheid.nu.

Op je gezondheid, 2 oktober 2022, stand huren? 
Gezondheidsbeurs Mierlo-Hout
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HELMONDloopjes
weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  

Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.

Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

n te koop n cursussen n kennismaking
n te koop gevraagd n te huur n vakantie
n diversen n huisdieren n personeel
n evenementen n auto’s en motoren n onroerend goed
 n woningruil n radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

€ 6,50 
€ 6,50 
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet www.helmondnu.nl

UITGEVER
Adcommunicatie 
0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond

ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via
0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

REDACTIE
Wendy Lodewijk
06 – 83 67 64 80
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
redactie@deloop.eu  
www.deloop.eu 
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond
0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten/zelf bezorgen: 
graag z.s.m. melden via 
bezorging@deloop.eu of 
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

Aan de inhoud van Weekkrant De 
Loop Helmond is alle mogelijke zorg 
besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De 
uitgever zal geen aansprakelijkheid 
aanvaarden.

BROUWHUIS Gemeenschapshuis De Loop, 

Peeleik 7 | AKO, Brouwhorst 27

BRANDEVOORT Brandpunt, Biezelaan 29 | 

Jumbo, Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, 

De Plaetse 87

DIERDONK Albert Heijn, Dierdonkpark 10

Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4

HELMOND-CENTRUM Elzas Passage | 

Delifrance, Bibliotheek Helmond-Peel, 

Watermolenwal 11, Keizerinnedeal 70.

HELMOND-LUNGENDONK 

Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16

HELMOND-NOORD 

Primera, winkelcentrum De Bus

HELMOND-WEST Westwijzer 

Cortenbachstraat 70, The Readshop/

postkantoor Mierloseweg 10, Esso Relou 

Europaweg Noord + Zuid

MIERLO-HOUT Jan Linders Janssen & 

Fritsenplein | Shell tankstation Verbakel, 

Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 

Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | 

Wijkhuis Geseldonk, Cederhoutstraat 44 | 

Uitgeverij Adcommunicatie, Mierloseweg 244

ORANJEBUURT/ZWANENBEEMD 

Bezoekershal Elkerliek

RIJPELBERG Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | 

Jumbo, Wederhof 14

STIPHOUT Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

AARLE-RIXTEL Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen
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DIVERSEN

Rolluiken, luifels, vloerbedekking, 
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, 

etc. Zeer concurrerende prijzen. 
Gratis meten en prijsopgaaf. 

Willie’s stoffering, Braaksestraat 10, 
Helmond, T: (0492) 535901

FEESTJE? 
Diverse Abraham en Sarah 

opblaasfiguren 
voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

L&G GRATIS OPHALEN 
van oud ijzer, metalen en electronica. 

06-13362457.

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg

Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reparaties!
Tevens uw adres voor zonneschermen.

WONINGONTRUIMINGEN 
Ook zolders schuren en 

garages (bezemschoon) kleine 
herstelwerkzaamheden. Tevens 

gevraagd antiek klokken beelden 
schilderijen enz.

bel vrijblijvend voor info naar: 
TWAN 06-13208306. 

WWW.VDRIJT-INBOEDELS.NL

Seniorenwoning in Helmond voor 
alleenstaande oudere dame.

06-34412325

TE HUUR

Chopper verhuur

Huur hier één van onze 
stoere elektrische choppers

 één van onze 

elektrische scooter verhuur
e-chopperuitje.nle-chopperuitje.nle-chopperuitje.nl

Hét unieke uitje voor een vrijgezellenfeest, 
teamuitje of gewoon omdat het kan!

Lekker ontspannen toeren door groene en 
bosrijke gebieden, met geselecteerde mooie 
routes.  We hebben opstaplocaties  in Mierlo 
en Eersel.

Onze E-Chopper routes Mierlo starten vanuit 
het altijd gezellige eetcafé “de Ko� er”.

Onze E-Chopper routes Eersel starten vanuit 
de opstaplocatie de Hees.

www.e-chopperuitje.nl | info@e-chopperuitje.nl
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Cafe de Koffer, Molenhoek 2, Mierlo 0492-430014

BESTRATING

Grond- en stratenmakersbedrijf v.o.f.
L.M. Haazen & ZN.
Marslaan 14, 5702 HC  Helmond
Tel. 0492-526922, M. 06-51304101

€7,-
per m2

Profiteer van 1 jaar garantie 
en 25 jaar ervaring. 
Laat vrijblijvend een offerte 
maken bij de bekendste
stratenmakers van Helmond.

• Ook plaatsen we alle 
 soorten schuttingen
• Zorgen wij voor de aan en afvoer
 van zand, stenen en tegels.
• Wij maken vlonders, afdaken 
 en vijvers
• Wij maken uw tuin zoals u het wil

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www. d-tection.nl

Vlierdensedijk 18
5705 CK  Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www.d-tection.nlAmbachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzenVOLOP 
FIETSEN OP 
VOORRAAD

BESTEL OP TIJD VOORKOM TELEURSTELLING DOOR OPLOPENDE LEVERTIJDEN

waardebon|DL

20% 
KORTING
OP EEN 
FIETSTAS 
NAAR 
KEUZE
Bij inlevering van deze 
waardebon. Geldig t/m 29 juli 2022


